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الإهداء

- اإىل من علمني معنى ال�صرب واجلد والجتهاد...

... اأبي  

- اإىل من زرعت يف نف�صي حب التفوق والتحدي..

... اأمي  

- اإىل ريحانة قلبي ورفيقة دربي...

... زوجي  

                                                         �سامر
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لني والآخرين،  الأوَّ د 

ِّ
�َصي َطَفى  امل�صْ  

ِّ
النَّبي الم على 

َّ
وال�ص الُة  وال�صَّ العاملني،  احلمد هلل ربِّ 

املبعوِث رحمًة للعاملني. وبعد:

فعلى  ة، 
َّ
الإن�صاني املعرفة  �صتَّى جمالت  كبرياً يف  ازدهاراً  الهجري  ابع 

َّ
الر القرن  �صهد  فقد 

ة اآنذاك، �صواٌء اأكان ذلك 
َّ
ولة الإ�صالمي دة الَّتي اأثقلت كاهل الدَّ غم من مظاهر الوهن املتعدِّ

َّ
الر

يف امل�رضق اأم يف املغرب، فقد جمح الأدب العربي نحو الإبداع والكمال؛ لذا راح الباحثون 

اإغناء   يف 
ٌ
اأثر الَّتي كان لها  خ�صيات  ون اهتمامهم على درا�صة الأعالم وال�صَّ

ُّ
ار�صون ي�صب والدَّ

 يف تلك احلقبة، بيد اأنَّهم اأغفلوا بع�ص الأعالم الَّذين ُيَعدُّ الو�صول 
ِّ
 والإ�صالمي

ِّ
الفكر العربي

 جميٌد، واأديٌب 
ٌ
عوبات والعوائق. ومن اأولئك املُْغَفلني �صاعر اً ل يخلو من ال�صُّ

َ
اإىل عواملهم َوْعر

ة اآنذاك؛ اإنَّه اأبو 
َّ
 بالٌغ، وح�صوٌر وا�صٌع يف خمتلف حوا�رض اململكة الإ�صالمي

ٌ
ف�صيٌح، كان له اأثر

اإىل  بب يف ذلك يعود 
َّ

ال�ص الَّذي مل يكتب ل�صيته الذيوع والنت�صار، ولعلَّ  البغدادي  الف�صل 

قٌة 
ِّ
ار�ص، ول تنقع غليل الباحث؛ فهي نتٌف متفر ندرِة اأخبارِه، وقلَِّة اأ�صعاره، الَّتي ل تغني الدَّ

مبثوثٌة هنا وهناك يف بطون بع�ص امل�صادر، ت�صيء بع�َص جوانب حياته، وُتغفل معظمها.

 
ّ
ر الو�صول اإليها، ومن ثم اعر مظلمًة جمهولًة يتعذَّ وهكذا ظلَّت اآونٌة طويلٌة من حياِة ال�صَّ

الأجزاء  ا�صتكمال  من  ن  ليتمكَّ والتَّخمينات؛  ن  التَّكهُّ على  التِّكاء  من  للباحث  لبدَّ  كان 

لل، كما اأنَّها  ريقة من اخلطاأ اأو الزَّ جل. وحّقًا ل تخلو هذه الطَّ
َّ
النَّاق�صة من م�صرية حياة هذا الر

واب. ِة وال�صَّ حَّ ل تخلو من ال�صِّ

مييل  الأندل�ص جمداً  ربوع  العرَب- يف  لنا- نحن  اإنَّ  اأخرى  ناحيٍة  ناحية، ومن  هذا من 

من  جعلوا  الَّذين  العظام  اأجدادنا  كواهل  على  قام  بالعظمة،  يحفل  وتاريخًا  هو،  الزَّ اإىل  بنا 

ة يف بع�ص احلقب املريرِة الَّتي  عت به الأمَّ لمة، الَّذي تدرَّ د ديجور الظُّ تلك البقعة م�صكاًة تبدِّ

ت بها. ولذلك كانت الأندل�ص مق�صداً لكثرٍي من اأ�صحاب الأدب والفكر، ومن اأولئك 
َّ
مر
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الوافدين اإليها اأبو الف�صل البغدادي الَّذي كانت له يٌد ظاهرٌة على الأندل�صيني؛ اإذ اإنَّه بثَّ فيما 

وه املثل الَّذي  بينهم اأدب امل�صارقة الَّذي طاملا داأب الأندل�صيون على تقليده وحماكاته، فقد عدَّ

يقتدى.

ار�صني والباحثني، ول غرَو اأنَّ ندرة  غم من ذلك مل يحَظ اأبو الف�صل باهتمام الدَّ
َّ
وعلى الر

 اأ�صباب ان�رضاف الباحثني عنه، فقد عا�ص اأبو الف�صل 
ِّ
جل وقلَّة اأ�صعاره، كانت من اأهم

َّ
اأخبار الر

اًل من مكاٍن اإىل اآخر، لذا �صاع جّل نتاجه الأدبي ما بني امل�رضق  حياته م�صطربًة، ق�صاها متنقِّ

ًا، وهو بني هذين الفريقني ل حوَل 
ّ
ه املغاربة م�رضقي ًا، وعدَّ

ّ
ه امل�صارقة اأندل�صي واملغرب، فقد عدَّ

له ول طول.

نرتيني يف مقدمة امل�صادر الَّتي عنيت باأبي  خريِة لبن ب�صام ال�صَّ على اأيِّ حاٍل ُيَعدُّ كتاب الذَّ

الف�صل، �صواٌء اأكان ذلك من جهة اأ�صعاره اأم من جهة اأخباره، فقد احتوى هذا الكتاب على 

ط، ف�صاًل  اأو�صع ترجمٍة لأبي الف�صل، وهي على طولها مل تتجاوز �صفحتني من القطع املتو�صِّ

اٍم 
َّ

ار�صون على ما اأورده ابن ب�ص  اأغار الدَّ
َّ
على جمع معظم اأ�صعاره الَّتي و�صلت اإلينا. ومن ثم

ُم كبري فائدٍة. من اأخبار اأبي الف�صل واأ�صعاره، ومل ي�صيفوا على ذلك اإلَّ النَّزر الي�صري الَّذي ل يقدِّ

واإزاء ذلك كلِّه، ومن باب الوفاء للرتاث واأعالمه، �صحَّ العزم مني على كتابة هذا البحث، 

�صعره  ظواهر  اأبرز  وتك�صف  الغام�صة،  الف�صل  اأبي  حياَة  جتلو  �صحيحًة  �صورًة  م  اأقدِّ علَّني 

ٍة تقوم على اإظهار مواطن اجلمال يف �صعره من جهٍة، وحتليل 
َّ
ة، من خالل درا�صٍة منهجي

َّ
الفني

اأخرى، م�صتهديًا مبا ا�صتطعت جمعه من �صعره. وقد اقت�صت  عريَّة من جهٍة  ال�صِّ مو�صوعاته 

َمه ق�صمني رئي�صني: الدرا�صة والديوان.
ِّ

طبيعُة البحِث اأن اأق�ص

ثت يف الف�صل  را�صة فقد ق�صمته خم�صَة ف�صوٍل: حتدَّ ل الَّذي خ�ص�صته للدِّ ا الق�صم الأوَّ اأمَّ

ة 
َّ
يا�صي

ِّ
اإىل اأبرز الأحداث ال�ص ل عن طبيعة املجتمع الَّذي ن�صاأ يف ظلِّه اأبو الف�صل، م�صرياً  الأوَّ

نت خالل مدٍة وجيزٍة من ب�صط �صيطرتها على معظم البلدان  ة، الَّتي متكَّ
َّ
يف ظلِّ الأ�رضة البويهي

ا�ص، ووقفُت وقفًة موجزًة على الأو�صاِع القت�صاديَِّة املرتديَِّة يف تلك 
َّ
اخلا�صعة لنفوذ بني العب

ثًا عن اأهم  ة متحدِّ
َّ
 عر�صت للحياة الجتماعي

َّ
ة، ومن ثم

َّ
ا�صي

َّ
احلقبة املريرة من تاريخ اخلالفة العب
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 بارٌز على الفكر والأدب. وختمت اأخرياً هذا الف�صل 
ٌ
اأثر ة الَّتي كان لها 

َّ
املظاهر الجتماعي

ة.
َّ
هبي للثقافة العربي ي بالعهد الذَّ َّة النَّ�صطة يف ذلك العهد، الَّذي �ُصمِّ

باحلديث عن احلركة العلمي

وعر�صت  عدنان،  بن  معد  اإىل  العائد  الف�صل  اأبي  ن�صب  عن  الثَّاين  الف�صل  يف  ثت  وحتدَّ

ة يف ظلِّ اأ�رضٍة كانت حمّجًا لطالب العلم 
َّ
ة والأدبي

َّ
جوانَب من حياته، م�صرياً اإىل ن�صاأِته العلمي

ِد البطليو�صي. 
ْ
ي

ِّ
 تالمذته ول�صيما ابن ال�ص

َّ
 �صيوخه الَّذين تتلمذ عليهم، واأهم

َّ
وقتئٍذ، ذاكراً اأهم

خني باأبي الف�صل، وكانت خامتة هذا الف�صل   انتقلت اإىل ا�صتعرا�ص اآراء العلماء واملوؤرِّ
َّ
ومن ثم

اعر يف الأ�صقاع الَّتي حلَّ فيها. احلديث عن الأثر الأدبي الَّذي خلَّفه ال�صَّ

ة يف �صعر اأبي الف�صل، وقد تناولت 
َّ
وب�صطُت احلديث يف الف�صل الثَّالث عن الظواهر اللَّفظي

عريَّة،  ثت يف الأوىل عن املنهج الَّذي اتَّبعه اأبو الف�صل يف بناء ن�صو�صه ال�صِّ ثالث ق�صايا: حتدَّ

ِة؛ حتدثت 
َّ
اخلي ِة والدَّ

َّ
ُتها باحلديث عن املو�صيقا يف �صعره ب�صقيها: اخلارجي �صْ ا الثَّانية َفَخ�صَّ اأمَّ

املنبعثة  ة 
َّ
اخلي الدَّ املو�صيقا  عن  الثاين  ويف   ،) ويِّ

َّ
والر والقافية،  )الوزن،  عن  ل  الأوَّ قِّ  ال�صِّ يف 

ة؛ من ت�صديٍر، وت�رضيٍع، وجنا�ٍص، وموازنٍة، وغري ذلك من فنون علم 
َّ
من املح�صنات اللَّفظي

اأوًل على ق�صية  الثَّالثة؛ حيث وقفت  النَّحويَّ واللُّغويَّ للق�صية  البديع. وقد تركت اجلانب 

ائر الَّتي برزت يف �صعره.  حتدثت عن ال�رضَّ
َّ
الغريب يف اللُّغة، ثم

ة يف �صعر اأبي الف�صل، فقد عر�صت فيه الظواهر 
َّ
واهر الفني مًا للظِّ ابع متمِّ

َّ
وكان الف�صل الر

املعنويَّة، متناوًل ق�صية غمو�ص وو�صوح املعاين، والأ�صاليب الَّتي اأ�صهمت يف تو�صيح تلك 

ٍة وحم�صناٍت معنويٍَّة، ثم وقفت بعد ذلك على م�صادر معانيه املختلفة، 
َّ
املعاين؛ من �صوٍر بياني

ومل اأغفل الإ�صارة اإىل املعاين الَّتي اأُخذت عنه.

واأخرياً جاء الف�صل اخلام�ص ليتحدَث عن م�صاألتني اثنتني اأي�صًاً: تناولت يف الأوىل ق�صية 

ليل القاطع اأنَّه مل ي�صل اإلينا من �صعر اأبي الف�صل اإلَّ اأقلُّه. وهكذا  �صياع �صعره، وقد اأثبتُّ بالدَّ

الثانية  اإلَّ درا�صة مو�صوعات �صعره. ومن هنا كانت امل�صاألة  را�صة  الدِّ يبَق ل�صتكمال هذه  مل 

عريَِّة، فبداأت بالو�صف، فالغزل، فاحلما�صة   مو�صوعاته ال�صِّ
ِّ
يف هذا الف�صل احلديَث عن اأهم

نت يف خامتة هذا الف�صل 
ِّ
والفخر، فاملديح، فالهجاء، فالرثاء، فاحلنني، واأخرياً ال�صكوى. وقد بي
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ة يف تناول مثل هذه املو�صوعات.
َّ
�ص طريقة اأبي الف�صل الفني العقبات الَّتي اعرت�صتني يف تلمُّ

ُت م�صامينها؛ لذا عمدت يف 
ِّ
را�صة كان لبدَّ من خامتٍة ُتَثب وبعد اأن تكاملت ف�صول هذه الدِّ

اخلامتة اإىل تلخي�ص ما جاء يف �صلب هذا البحث من نتائج واأحكام.

ْنُتُه جمموَع ما وقفت عليه من اأ�صعاِر اأبي الف�صل الَّتي بلغ عددها  مَّ ا الق�صم الثَّاين فقد �صَ اأمَّ

ًا(، كانت يف معظمها مقتطفاٍت  عًة على )�صتٍة و�صتني ن�صّ )ثالثمئٍة وثالثة وثالثني بيتًا( موزَّ

واأ�صالَء ق�صائد �صلمت من التَّلف وال�صياع.

ًا، فقد بداأُت 
ّ
جِل حتقيقًا علمي

َّ
وقد عملُت على حتقيق ما ا�صتطعُت َجْمَعُه من �صعر هذا الر

 �رَضَْحُت ما ورد فيه من غريِب اللُّغِة �رضحًا وافيًا، واأ�رضُت اإىل 
َّ
يواِن �صبطًا كاماًل، ثم ب�صبِط الدِّ

اإن  الأبيات  منا�صباِت  اأخرياً  ُت 
ْ
وذكر كاملة،  الف�صِل  اأبو  اإليها  جلاأ  الَّتي  ْعريَِّة  ال�صِّ وراِت  ال�رضَّ

وجدت، وترجمُت لالأعالم والبلدان.

عِر، فقد اعرت�صتني م�صاألتاِن؛ الأوىل: ال�صطراُب يف روايِة  ِة توثيق ال�صِّ
َّ
وفيما يتعلق بق�صي

الوزِن،  يف  واخللِل  والتَّحريِف،  حيِف،  والتَّ�صْ وايِة، 
ِّ
الر يف  الختالِف  جهِة  من  عِر  ال�صِّ َمْتِ 

وغري ذلك. وقد َعملُت جاهداً على ت�صويِب ال�صطراِب، واخللِل احلا�صِل، وترجيِح اأكرث 

عر نف�صه؛  ا الثَّانيُة: فهي الختالُف يف ن�صبِة ال�صِّ ًة، م�صرياً اإىل ذلك يف احلوا�صي. اأمَّ الروايات دقَّ

عراء، وهي على ثالثِة اأ�رضٍب؛ فمنها: ما  ْت اإىل اأبي الف�صِل واإىل غريه من ال�صُّ
َ
ب فهناك اأ�صعاٌر ُن�صِ

 لديَّ من اأدلٍَّة، ومنها: ما مل 
َ
ْيواِن من خالل ما توافر ا�صتطعُت تاأكيَد ن�صبته اإىل �صاحِب هذا الدِّ

ليِل الَّذي ا�صتندُت اإليه. ومنها: ما ظلَّ متنازَع  اأ�صتطْع اجلزَم بن�صبتها اإىل اأبي الف�صل ل�صعِف الدَّ

َح مل يتوافرا. ليَل اأو املرجِّ النِّ�صبة؛ لأنَّ الدَّ

ْحُت  منها الأبيات الَّتي رجَّ يواِن، من �صِ وقد اأثبتُّ كلَّ الأ�صعاِر املتنازِع فيها يف هذا الدِّ

ثُت عن ذلك ب�صيٍء  ن�صبتها اإىل غري اأبي الف�صل؛ خ�صيَة اأن يكون ترجيحي مرجوحًا، وقد حتدَّ

عر. من التَّف�صيل يف اأثناء احلديث عن تخريج ال�صِّ

عر فهي: ا الأدلَُّة الَّتي اتكاأُت عليها يف توثيق ال�صِّ اأمَّ
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ًا، ومعرفُة النَّاقل واملنقول 
ّ
ادر تاريخي ُع الأبيات املتنازع فيها بح�صب وروِدَها يف امل�صَ

ُّ
1-   تتب

عنه.

، و�صمَع 
َ
اعر  يف �صريِتِه، ومعرفُة ما اإذا كان قد التقى ال�صَّ

ُ
ِه، والنَّظر اوي نف�صِ

َّ
ُع حياة الر

ُّ
2-   تتب

مني.  راً نقل اأخباَرُه عن املتقدِّ منه، اأو اإذا كان قريَب عهٍد به، اأو متاأخِّ

َقْت �صمن اأبياٍت 
ْ
ي ادر، ملعرفِة ما اإذا كانت الأبيات املتنازع فيها قد �صِ ُع الأبيات يف امل�صَ

ُّ
3-  تتب

ُن الأبيات املتنازع  ُتَها؛ اإذ اإنَّ الَّذي يروي الق�صيدَة الَّتي تت�صمَّ
َ
اأخرى، اأو قد ُذِكرْت منا�َصب

فيها، اأو يروي منا�صبتها، يكوُن على علٍم ودرايٍة بالأبياِت اأكرث ممَّْن يرويها من دون ن�صبٍة 

اأو منا�صبٍة.

ويِّ 
َّ
بالر فبداأت  ًا، 

ّ
بائي األف  ويِّ 

َّ
الر بح�صب  الف�صل  اأبي  �صعر  من  اإيلَّ  و�صل  ما  رتبت   

َّ
ثم

د، فاملفتوح، فامل�صموم، وانتهيت باملك�صور.
َّ
املقي

كتور  واأخرياً ل بدَّ يل من �صكر ذوي الف�صل على هذا البحث وعلى من�صئه: اأ�صتاذي الدُّ

لل، واأقال  د الزَّ فيق، ف�صدَّ
َّ
احب الر خالد احللبوين الَّذي اأخذ بيدي اأخذ املعلم احلازم، وال�صَّ

به  العرثَة، واأ�صاء يل كثرياً من اللَّطائف واخلفايا الَّتي جهلتها، فجزاه اهلل عنِّي وعن العلم وطالَّ

اأح�صن اجلزاء.

احلكم،  جلنة  ع�صَوْي  لأ�صتاذيَّ  وتقديري  �صكري  بخال�ص  اأتوجه  اأن   
َ

اأن�ص ل   
َ

اأن�ص واإن 

الََّذْيِن جت�صما عناء قراءة هذا البحث يف �صبيل تقومي ما اعوجَّ منه، وراأب ما فيه من �صدوع: 

د، والأ�صتاذة الّدكتورة �رضاب اليازجي، فلهما ولكلِّ من اأ�صهم يف  كتور اأحمد حممَّ الأ�صتاذ الدُّ

اإغناء هذا البحث  باقاٌت من الودِّ والحرتام.

�سامر معروف
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الق�ضم الأول

الدرا�ضـة
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ل الف�ضُل الأوَّ

ملحة تاريخيَّة
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اأوًل: متهيد

اأقَف  اأن  الف�صل واأدبه،  اأبي  لعلَّه من املفيد للبحث، وقبل اخلو�ص يف احلديث عن حياة 

ة 
َّ
يا�صي

ِّ
ال�ص اعر، �صواًء من جهة الأحوال  ال�صَّ فيه  الَّذي عا�ص  الع�رض  اأحوال  وقفًة موجزًة على 

ة، نظراً اإىل تاأثُّر الأدب بهذه الأحوال؛ 
َّ
ة والثقافي

َّ
والقت�صاديَّة، اأم من جهة الأحوال الجتماعي

ة والقت�صاديَّة لبدَّ 
َّ
يا�صي

ِّ
اإذ اإنَّ الأدَب مراآُة الع�رض. وقبل اأن اأ�رضَع باحلديِث عن الأحوال ال�ص

الثَّالث  القرن  منت�صف  بلغت يف  الَّتي  ِة، 
َّ
العبا�صي تقهقر اخلالفة  بداية  اإىل  العابرِة  الإ�صارِة  من 

النَّاهي يف   َ
الآمر  

ُّ
العبا�صي اخلليفُة  كان  فقد  لطان. 

ُّ
وال�ص والنُّفوِذ،  ِة،  القوَّ روة يف  الذُّ للهجرة 

اخللفاء  يتواَن  مل  اإذ  ُد؛  وتتمدَّ تتَّ�صُع  برحت  ما  والَّتي  الأطراف،  املرتامية  مملكته  اأنحاء  جميع 

ل يف بالد العجم، وهذا ما دعا  ارة للتوغُّ
َّ
العبا�صيون يف تلك الآونة عن اإر�صال جيو�صهم اجلر

ع مرارة الهزمية حينًا اآخر.
ُّ
امللوك والأباطرة اإىل مهادنة امل�صلمني حينًا، واإىل جتر

الإمرباطوريَُّة  هذه  بداأت  ما  ف�رضعان  يدوما طوياًل،  مل  َة  القوَّ وتلك  لطاَن 
ُّ

ال�ص هذا  ولكنَّ 

بني  خلفاء  ثامن  املعت�صم-  اخلليفُة  اأخذ  منذ  �رضارُته  ُوِقَدْت  الَّذي  بال�صمحالل  القويَُّة 

ه، واآل الأمر اإىل نقل حا�رضِة  ا�ص )180-227هـ(- ُيْكرِثُ من العتماد على الأتراك اأهِل اأمِّ
َّ
العب

، ومنذ ذلك احلني غدا اخللفاء 
)1(

اخلالفة من بغداَد اإىل �صامراَء؛ تلك املدينة الَّتي بناها لأجناده

نفوَذ  تدريجًا  »اأزاح  انقالٍب  اإىل  ذلك  فاأّدى  الأتراك،  اأمراء  اأيدي  يف  َعًة 
ِّ
طي اأداًة  العبا�صيون 

اد الع�صكريني بعد وفاة  َة يف قب�صة القوَّ
َّ
لطَة الفعلي

ُّ
املدنيني املتمثَّل باخللفاء والوزراء، وجعل ال�ص

الو�صُع  تدهور  295هـ،  �صنة  باخلالفة  بويع  الَّذي  باهلل  املقتدر  . ويف عهد 
)2(

مبا�رضًة« املعت�صم 

اإذ  ؛  ال�صنِّ  مداه، فقد كان هذا اخلليفُة �صغرَي 
ُّ
ُل الأجنبي التدخُّ ، وبلغ   والقت�صاديُّ

ُّ
يا�صي

ِّ
ال�ص

.
)3(

ُه ثالث ع�رضة �صَنًة، ولذلك انخرَم النِّظاُم يف اأيَّاِمِه، وجرت اأموٌر عظام
ُ
 الأّمِة وعمر

َ
توىلَّ اأمر

د بن �صاكر الكتبي، ت: الدكتور اإح�صان عبا�ص، دار �صادر، بريوت- لبنان، 4: 49. )1( فوات الوفيات، حممَّ

ار، مطبعة دار الكتاب- دم�شق، ط4 1991-  )2( يف التاريخ العبا�شي والأندل�شي ال�شيا�شي واحل�شاري، الدكتور �شهيل زكَّ

1992، �ص 82.

)3( فوات الوفيات 1: 284.
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ادة- »من اأقبح عهود  د ماهر حمَّ كتور حممَّ ومبقتله �صنة 320هـ افُتِتَح عهٌد - كما يقول الدُّ

من   
)1(

ذلك« وغرِي   ،
ْ
و�صمِلِهم اخللفاِء،  اِع، وخلِع  وال�رضِّ �َصائ�ِص،  بالدَّ امتالأ  ِة، 

َّ
العبا�صي اخلالفة 

متثَّلت  جديدٌة  ٌة  قوَّ اع  ال�رضِّ �صاحة  على  برزت  املرحلة  هذه  ويف  والإهانة.  القمع  اأ�صاليب 

خني اإىل تخ�صي�ص   بارٌز يف املنطقة، وهو ما دعا كثرياً من املوؤرِّ
ٌ
بالبويهيني الَّذين كان لهم اأثر

 الَّذي امتدَّ ما بني عامي )322- 447هـ(.
ُّ
ِة؛ وهو العهد البويهي

َّ
عهٍد لهم يف العهود التَّاريخي

 

ثانياً: احلياة ال�ضيا�ضيَّة والقت�ضاديَّة

اِم  امانيني حكَّ
َّ

يعود اأ�صل البويهيني اإىل تلك الأ�رضة الَّتي ن�صاأت يف بالد فار�ص، يف ظلِّ ال�ص

الأقاليم  ام  حكَّ بع�َص  دفع  ما  وهذا  قواهم،  ت�صمحلُّ  بداأت  والَّذين  الآونة،  تلك  يف  البالد 

املن�صّقني  بهم. وكان من جملة هوؤلء  ٍة  م�صتقلٍَّة خا�صَّ ممالَك  وتاأ�صي�ِص  الن�صقاق عنهم،  اإىل 

�ص  موؤ�صِّ )بويه(  يدعى  املن�صقِّ رجٌل  اإمرة هذا  انتظم يف  . وقد 
)2(

)
ّ
يلمي الدَّ بن كاكي  )ماكان 

دهم، 
ِّ
، وح�صٌن، واأحمُد( يف خدمة �صي

ٌّ
ة؛ وقد ظلَّ بويه واأولده الثالثة )علي

َّ
الأ�رضة البويهي

)�صنة 320هـ( من  فار�ص  الزيَّاريَّة يف بالد  ولة  الدَّ �ص   موؤ�صِّ
)3(

زيَّار( بن  ن )مرداويج  اأن متكَّ اإىل 

يلم اإىل مرداويج من كلِّ ناحيٍة لبذلِه واإح�صانه  التَّغلُّب على ماكان، وبهذا النت�صار اأقبلت الدَّ

اإىل جنده، وكان من جملة املقبلني على هذا امللك بويه واأولده الثالثة الَّذين و�صعوا اأنف�صهم 

، واأبلوا بالًء ح�صنًا، وبداأ �صيتهم يذيع وينت�رض، 
)4(

لوائه يف خدمة مرداويج، وانتظموا حتت 

)1( الوثائق ال�صيا�صية والإدارية العائدة للع�صور العبا�صية املتتابعة، الدكتور حمّمد ماهر حمادة، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 

ط 3، 1985، �ص 17.

د بن الأثري، دار �صادر، بريوت- لبنان، 1982، اأحداث �صنة 321هـ، املخت�رض يف اأخبار  )2( الكامل يف التاريخ، علي بن حممَّ

الب�رض، اأبو الفداء اإ�صماعيل بن علي الأيوبي، دار الكتاب اللُّبناين، بريوت، دون تاريخ. 3: 98. ومل اأعرث على ترجمة 

جل.
َّ
هذا الر

ة، ملك الديلم، وكان بنو بويه من  ف باأنَّه ملٌك جليل القدر بعيد الهمَّ )3( هو مرداويج بن زيَّار بن وردان�صاه اجليلي، ُو�صِ

اأمرائه. وفيات الأعيان، 4: 80.

)4( البداية والنهاية، اأبو الفداء احلافظ بن كثري، حتقيق: اأحمد عبد الوهاب فتيح، دار احلديث، القاهرة، دون تاريخ 11: 

ة )الدولة العبا�صية( لل�صيخ حممد بك اخل�رضي، املكتبة الع�رضية، بريوت- لبنان، 
َّ
184. حما�رضات يف تاريخ الأمم الإ�صالمي

ط1، 1420هـ، 2000م. �ص 315، ع�رض الدول والإمارات )اجلزيرة، العراق، اإيران( للدكتور �صوقي �صيف، دار املعارف، 

القاهرة، دون تاريخ. �ص 233، احلياة الأدبية يف بالط البويهيني �ص 9، يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي �ص 118.

Abi_elFadl_Book.indb   18 18/5/10   11:16 AM



19

 ازداد 
َّ
( الَّذي �صار �صاحب الأمر بعد مقتل مرداويج، ثم

ّ
ول�صيما �صيُت الأخ الأكرب )علي

 اأراد هذا الأمري اأن 
َّ
نفوذه ات�صاعًا بعد اأن فتح �صرياز )�صنة 322هـ( واأ�صبح اأمري فار�ص، ومن ثم

ِة؛ لأنَّه تغلََّب على ما تغلَّب عليه برغم اإرادتها، لذا اتَّ�صل باخلليفِة 
َّ
ياأمن جانب اخلالفِة العبا�صي

الَّتي  البالد  على  توليته  منه  ، وطلب  322هـ  �صنة  احلكم  توىلَّ  اّلذي   
)1(

باهلل ا�صي 
َّ
الر  

ِّ
ا�صي

َّ
العب

يحكمها، على اأن يدفع له ثمانية ماليني درهم �صنويًا، ونظراً ل�صوء حال اخلالفة، وحاجتها 

ة للمال، وافق اخلليفة على توليته، وهكذا اأ�صبح علي بن بويه واليًا �رضعيًا لبالد فار�ص  املا�صَّ

.
)2(

وما يتبعها من مدن

( ال�صتيالء على بالِد اجلبل 
ٍّ
ا البن الثَّاين )ح�صن بن بويه( فقد ا�صتطاع مب�صاندة اأخيه )علي اأمَّ

ة اأكرث 
َّ
، بل كانت طموحاتهم التَّو�صعي ، ومل يتوقف الأخوان عند هذا احلدِّ

)3(
مدينة تلو الأخرى

اإىل كرمان و�صج�صتان �صنة  اأخاهما الأ�صغر )اأحمد بن بويه(  اأر�صال  من ذلك بكثري، لذلك 

اعة، ونزل  324هـ فدخلها من دون حرب؛ اإذ اأظهر له حاكمها )علي بن كلويه( الولء والطَّ

 عاد اإىل فار�ص 
َّ
، ومن ثم

)4(
 وا�صل اأحمد زحفه حتَّى ا�صتوىل على )بّجنابة(

َّ
له عن حكمها. ثم

.
)5(

امتثاًل لأوامر اأخيه علي

ه القاهر باهلل، ُوِلَد يف �صنة �صبٍع وت�صعني ومئتني، وتويف  ا�ص اأحمد بن املقتدر باهلل، ا�ْصُتْخِلَف بعد وفاة عمِّ
َّ
)1( هو اأبو العب

ٌن،   مدوَّ
ٌ
ًا للعلماء. وهو اآخر خليفٍة له �صعر

َّ
يف �صنة ت�صٍع وع�رضين وثالثمئة. كان فا�صاًل، �صمحًا، جواداً، �صاعراً، حمب

ع يف ترجمته،  واآخر خليفٍة انفرد بتدبري اجلند، واآخر خليفة خطب يوم اجلمعة، واآخر خليفة جال�ص الندماء. للتَّو�صُّ

ينظر: فوات الوفيات، للكتبي 3: 321، مراآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، اأبو حممد عبد 

ة، بريوت- لبنان، ط1، 1417هـ- 1997م، 2: 223. 
ّ
اهلل بن �شليمان اليافعي، حتقيق: خليل املن�شور، دار الكتب العلمي

البداية والنهاية، لبن كثري، 11: 208. النجوم الزاهرة يف ملوك م�رض والقاهرة، جمال الدين اأبو املحا�صن يو�صف بن 

تغــري بردي الأتابكي، حتقيق: حممد ح�شني �شم�ص الدين، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان ط1، 1413- 1992، 

.313 -312 :3

)2( جتارب الأمم، اأبو علي اأحمد بن حممد املعروف مب�صكويه، دار الكتاب الإ�صالمي- القاهرة، دون تاريخ 1: 299 املنتظم 

يف تاريخ الأمم وامللوك، اأبو الفرج عبد الرحمن بن اجلوزي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا- م�صطفى عبد القادر عطا، 

دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1412- 1992، 13: 342، البويهيون واخلالفة العبا�صية د: اإبراهيم الكروي، 

مكتبة دار العودة، ال�شفاة- الكويت،ط1، 1402- 1982، �ص196.

ة �ص 318، ع�رض الدول والإمارات �ص 233.
َّ
)3( حما�رضات يف تاريخ الأمم الإ�صالمي

)4( مل اأعرث على ترجمٍة لها.

)5( احلياة الأدبية يف بالط البويهيني �ص 13.
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ق؛  قت كلَّ ممزَّ وء والفو�صى، فقد متزَّ
ُّ

ة يف غاية ال�ص
َّ
ويف هذه الأثناء كانت اخلالفة العبا�صي

بابك  تزعمها  الَّتي  ة 
َّ
اخلرمي احلركة  مثل  العديدة،  ة 

َّ
املذهبي واحلركات  الثَّورات  اأ�صعفتها  اإذ 

ولة، اأ�شف اإىل ذلك  يعة الدوؤوب يف قلب الدَّ اخلرمي، وحركة املعتزلة، ف�شاًل عن ن�شاط ال�شِّ

ثورة الّزجن يف جنوب العراق الّتي ا�صتعل فتيلها يف 26 رم�صان �صنة 255هـ، وثورة القرامطة الّتي 

ِك  لطة املركزيَّة خللفاء بغداد وتفكُّ
ُّ

بداأت يف الكوفة �صنة 278هـ. ولي�ص اأدلَّ على �صعف ال�ص

والأمراء،  ام  احلكَّ من  امعون  الطَّ بها  قام  الّتي  ة 
َّ
النف�صالي احلركات  تلك  من  اإمرباطوريتهم، 

ة 
َّ
اماني

َّ
ولة ال�ص اريَّة )253- 298هـ(، والدَّ ولة ال�صفَّ اهرية )205- 295هـ(، والدَّ ولة الطَّ فكانت الدَّ

 ،)394  -333( حلب  ويف  389هـ(،   -293( املو�صل  يف  ة 
َّ
احلمداني ولة  والدَّ 395هـ(،   -204(

ة 
َّ
ولة الفاطمي  الدَّ

َّ
 الإخ�صيديَّة )323- 358هـ(، ثم

َّ
ة يف م�رض )254- 292هـ(، ثم

َّ
ولوني ولة الطُّ والدَّ

.
)1(

)297- 567هـ(

اخلليفة  على  ثائرين  الأتراك  اجلند  وكان  بغداد،  ُد  تهدِّ املجاعة  كانت  وذاك  هذا  وفوق 

، لذا وجد اأحمد بن بويه الفر�صَة �صانحة ملدِّ نفوذه 
)2(

امل�صتكفي باهلل لعجزه عن دفع رواتبهم

اإىل بغداَد حا�رضة اخلالفة، وفر�ص �صيطرته عليها. وكان له ذلك يف )11 جمادى الأوىل �صنة 

وَر بقدوم اأحمد، وخلع عليه،  334هـ( حيث دخل على اخلليفة وبايعه، فاأظهر امل�صتكفي ال�رضُّ

واأمر  ولة،  الدَّ احل�صن ركن  اأخاه  ب  ولقَّ ولة،  الدَّ ًا عماَد 
ّ
علي اأخاه  ب  ولقَّ ولة،  الدَّ معزَّ  به  و»لقَّ

ولة يف   ملعزِّ الدَّ
ُ
. وبعد اأن ا�صتتبَّ الأمر

)3(
راهم« نانري والدَّ ََب األقابهم وكناهم على الدَّ اأن ُت�رضْ

 لها، قام بت�صفية النِّظام القدمي بكافة عنا�رضه؛ بدءاً باخلليفة الَّذي 
َّ
 الفعلي

َ
بغداد، واأ�صبح احلاكم

 ُخِلع من 
َّ
َعْت عمامته يف عنقه، ثم ولة ما�صيًا، وُو�صِ اأُِهنْيَ اإهانًة بالغًة، فقد �صيق اإىل دار معزِّ الدَّ

اأن  اإىل  امل�صتكفي و�صجنه  �صمل عيني  الَّذي   ،
)4(

املطيع هلل دار اخلالفة وبويع  فنهبت  من�صبه، 

)1( يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي �ص 144.

)2( ع�رض الدول والإمارات �ص 233.

)3( جتارب الأمم 2: 84- 85،املنتظم 14: 42، الكامل يف التاريخ 8: 450، البداية والنهاية 11: 224 حما�رضات يف تاريخ الأمم 

ة �ص 319، ع�رض الدول والإمارات �ص 233- 234.
َّ
الإ�صالمي

)4( تذكر امل�صادر اأنَّ معّز الدولة ال�صيعي اأراد اإلغاء اخلالفة العبا�صية، واملبايعة لأحد العلويني باعتبارهم اأحقَّ باخلالفة، علمًا 

اأنَّ اخلالفة العلوية كانت قائمة يف اإفريقية، فا�صت�صار اأ�صحابه يف ذلك، فكلُّهم واَفَقُه اإلَّ بع�ص خوا�صه فاإنه قال: »لي�ص 

هذا براأي، فاإنك اليوم مع خليفة تعتقد اأنت واأ�صحابك اأنَّه لي�ص من اأهل اخلالفة، ولو اأمرتهم بقتله لقتلوه، م�صتحلني 
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ولة اإىل  ة امل�صتكفي؛ اإذ مل ميكث يف اخلالفة بعد دخول معزِّ الدَّ مات يف �صنة 338هـ. ومل تطل مدَّ

.
)1(

ة خالفة امل�صتكفي �صنًة واحدًة واأربعَة اأ�صهٍر بغداد �صوى اأربعني يومًا، وعلى هذا كانت مدَّ

، واملهانة، وال�صتكانة، فقد �صقط  ومع بداية خالفة املطيع هلل �صنة 334هـ، بداأ عهد الذلِّ

َعًة باأيدي البويهيني، ل حول 
ِّ
 من اأيدي اخللفاء العبا�صيني الَّذين غدوا اأداًة َطي

ُّ
لطاُن احلقيقي

ُّ
ال�ص

ة امل�رضوبِة، وُعنيِّ  كَّ
ِّ

لهم ول طول، ومل يبَق لهم �صوى ذكر اأ�صمائهم يف اخلطب، وعلى ال�ص

 
ِّ
لهم كتَّاٌب يدّبرون �صوؤون اإقطاعاتهم واإخراجاتهم ل غري، و�صارت الوزارة لالأمري البويهي

 ،
ٍّ
ٍم �صيعي ٍة حتت حتكُّ

َّ
ِل مر ُة اأوَّ

َّ
ني

ُّ
ُة ال�ص

َّ
. وهكذا وقعِت اخلالفُة العبا�صي

)2(
ي�صتوزر لنف�صه من يريد

لطة 
ُّ

امعني بال�ص �صام اخللفاَء �صوَء العذاب، واأذاقهم مرارة املهانة. وهذا ما دفع الكثرَي من الطَّ

حمن 
َّ
 اخلالفة، بل اإىل اإلغاء اخلالفة نف�صها كما فعل )عبد الر

ِّ
اإىل ال�صتقالل والنف�صال عن مقر

 اإىل تن�صيب نف�صه خليفًة للم�صلمني يف الأندل�ص، 
ِّ
ا�صي

َّ
؛ فقد دفعه �صعُف اخلليفِة العب

)3(
النَّا�رض(

اعة  وكذلك جعل العبيديون اأ�صحاب الأمر يف بالد اإفريقية اخلالفة فيهم، بعدما خلعوا الطَّ

.
)4(

ا�صي
َّ
والولء للخليفة العب

ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ ن�صيَب البويهيني من تركة العبا�صيني كان كبرياً جّداً؛ اإذ �صارت 

واجلبل  ولة(،  الدَّ )عَماد  بيد  والأهواز  فار�ص  وبالد  ولة(،  الدَّ )معزِّ  بيد  وما جاورها  العراق 

ُة 
َّ
ولُة البويهي ولة(. وبجهود هوؤلء الثَّالثة قامت الدَّ ي وجرجان وطرب�صتان بيد )ركن الدَّ

ِّ
والر

قاُق بني اأولدهم  الَّتي ظلَّت قويًَّة مهابًة يف ظلِّ حكِم الإخوة الثَّالثة، ولكن �رضعان ما دبَّ ال�صِّ

بقتلك  اأمرهم  فلو  اأنت واأ�صحابك �صحة خالفته،  تعتقد  العلويني خليفًة كان معك من  اأجل�صت بع�ص  دمه، ومتى 

قتلوك«. الكامل يف التاريخ 8: 452. البداية والنهاية 11: 225، حما�رضات يف تاريخ الأمم �ص 319. 

)1( جتارب الأمم 14: 45، الكامل يف التاريخ 8: 481، البداية والنهاية 11: 235، حما�رضات يف تاريخ الأمم 320.

)2( الكامل يف التاريخ 8: 451- 453، حما�رضات يف تاريخ الأمم �ص 319، ع�رض الدول والإمارات 234.

ة باملغرب �صلطانًا، واأفخمهم �صاأنًا، واأطولهم يف 
َّ
د النا�رض لدين اهلل، اأعظم بني اأمي )3( اأبو املطرف، عبد الرحمن بن حممَّ

اأمري  لقب  لنف�صه  اتخذ  �صنًة، وقد  اإذ جتاوز حكمه خم�صني  ًة وزمانًا؛  – مدَّ قبله  الإ�صالم  اأطول ملوك  – بل  اخلالفة 

الدكتور  الأبَّار، حتقيق:  ال�صرياء، لبن  احللَّة  ينظر:  �صريته،  ع يف  للتو�صُّ ة. 
َّ
العبا�صي اخلالفة  �صلطان  ملَّا �صعف  املوؤمنني، 

ح�شني موؤن�ص، دار املعارف- م�رص، ط2، 1985م، 1: 197- 199. املغرب يف حلى املغرب 1: 181- 186. البيان املغرب 

يف اأخبار الأندل�ص واملغرب، لبن عذاري املغربي، حتقيق: ليفي بروفن�شال، دار الثقافة، بريوت- لبنان، ط5، 1418هـ- 

1998م. 2: 156- 165. 

)4( حما�رضات يف تاريخ الأمم �ص 319.
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د لظهور  واأحفادهم؛ اإذ ان�صغلوا يف احلروب فيما بينهم، وذلك مما اأنهكهم وهدَّ قواهم، ومهَّ

.
)1(

قوًى جديدٍة اأعلنت ا�صتقاللها عن بني بويه

 بن بويه( مبدينة �صرياز من دون اأن ُيعقب؛ لذلك 
ّ
ولة )علي ويف �صنة 338هـ تويف عماد الدَّ

ولة، يطلُب منه اأن ُيْنِفَذ اإليه ابنه ع�صد الّدولة )اأبو �صجاع  اأر�صل قبل وفاته اإىل اأخيه ركن الدَّ

ه عماد الدولة اأح�صن  فناخ�رضو( ليقوَم بالأمر من بعده، وملَّا و�صل ع�صد الّدولة، ا�صتقبله عمُّ

.
)2(

ولة، والنقياد له« الم على ع�صد الدَّ
َّ

ا�صتقبال، »ووقف بني يديه، واأمر النا�ص بال�ص

كلُّه  �رّضاً  عهده  وكان  وا�صط،  مبدينة  بويه(  بن  )اأحمد  ولِة  الدَّ معزُّ  تويف  356هـ  �صنة  ويف 

من  لطان 
ُّ

ال�ص هيبة  و�صعف  من جهة،  البالد  الَّذي حلَّ يف  واخلراب  ِة 
َّ
اخلي الدَّ احلروب  اإثر 

قد  وكان  ماله،  باأكرث  ق  وت�صدَّ التوبة،  اأظهر  اأجله  بدنوِّ   
َّ

اأح�ص ملَّا  اإنَّه  وقيل:   .
)3(

اأخرى جهة 

وع�رضة  واللَّعب،  باللَّهو،  ان�صغل  الَّذي   
)4(

)بختيار( ولة  الدَّ عزِّ  لبنه  بعده  من  بالأمر  اأو�صى 

ولة يف  الدَّ ه ع�صد  ابن عمِّ اأن خلعه  اإىل  ولة يف �صلطانه  الدَّ  عزُّ 
َّ
املال، وا�صتمر الن�صاء، وتبذير 

ُه ب�صبب مر�صه بالفالج، وبويع 
َ

. ويف �صنة 363هـ َخَلَع اأمرُي املوؤمنني املطيُع هلل نف�ص
)5(

�صنة 367هـ

ائع هلل بن املطيع بن املقتدر بن املعت�صد( ولد �صنة   )اأبو الف�صل عبد الكرمي الطَّ
)6(

ائع باهلل للطَّ

 يف اخلالفة اإىل اأن ُقِب�َص عليه يف �صعبان �صنة 381هـ، وكانت خالفته �صبع ع�رضة 
َّ
317هـ، وا�صتمر

اآل  العراق خلم�صٍة من  لطان يف 
ُّ

ال�ص . ويف ظلِّ خالفته كان 
)7(

اأيام اأ�صهر، و�صتة  �صنة، وت�صعة 

بويه؛ هم:

ولة حتَّى �صنة 367هـ. ولة بختيار بن معزِّ الدَّ - عزُّ الدَّ

)1( البويهيون واخلالفة العبا�صية، د: اإبراهيم الكروي �ص 198.

)2( جتارب الأمم 2: 121، املنتظم: 14: 77- 78 الكامل يف التاريخ 8: 482، البداية والنهاية 11: 235.

ة �ص 325.
َّ
)3( حما�رضات يف تاريخ الأمم الإ�صالمي

)4( جتارب الأمم 2: 231، املنتظم 14: 182- 183 الكامل يف التاريخ 8: 575، البداية والنهاية 11: 279. 

)5( البداية والنهاية 11: 280.

)6( جتارب الأمم 2: 327- 328، املنتظم 14: 223، الكامل يف التاريخ 8: 637، البداية والنهاية 11: 294، حما�رضات يف تاريخ 

ة �ص 330.
َّ
الأمم الإ�صالمي

الزاهرة 4: 209،  النجوم  الوفيات 2: 375- 376،  التاريخ حوادث �صنة 363، فوات  املنتظم 15: 39- 40، الكامل يف   )7(

البداية والنهاية 11: 294.
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ولة حتَّى �صنة 372هـ. ولة فناخ�رضو بن ركن الدَّ - ع�صد الدَّ

ولة حتَّى �صنة 376هـ. ولة اأبو كاليجار املرزبان بن ع�صد الدَّ - �صم�صام الدَّ

ولة حتَّى �صنة 379هـ. ولة اأبو الفوار�ص �صريزيل بن ع�صد الدَّ - �رضف الدَّ

، اأظلُم ملوِك بني بويه، واأقبُحُهم �صريًة، فقد َخَلَع 
)1(

ولة ولة اأبو ن�رض بن ع�صد الدَّ -  بهاء الدَّ

القادَر باهلل خليفًة جديداً. وظلَّ  اأذَنُه، و�صادَر ماَلُه، وجعل  ائَع هلل، وقطع  الطَّ اخلليفَة 

ولِة فقد كانت وفاته يف  ا بهاُء الدَّ ائع يف ق�رض القادر اإىل اأن تويف يف �صنة 393هـ. اأمَّ الطَّ

.
)2(

�صنة 403هـ

ِة، وكان لها 
َّ
اماني

َّ
ولة ال�ص ٌة جديدٌة قامت على اأنقا�ص الدَّ هور قوَّ ويف �صنة 366هـ بداأت بالظُّ

، اإّنها دولة )اآل �صبكتكني( يف غزنة، الَّتي اأخذت تتَّ�صُع 
ِّ
يا�صي

ِّ
اع ال�ص  بارٌز على �صاحة ال�رضِّ

ٌ
اأثر

ند، و�صج�صتان، 
ِّ

�صيئًا ف�صيئًا حتَّى �صملت يف �صنة 421 هـ خرا�صان، وغزنة، وبالد الهند، وال�ص

.
)3(

ي، واأ�صبهان، وبالد اجلبل، وغري ذلك
ِّ
وكرمان، ومكران، والر

ابنه ع�صد  بويه(، وا�صتخلف على ممالكه  ولِة )احل�صن بن  الدَّ �صنة 366هـ تويف ركُن  ويف 

بعيد  الهيبة،  �صديد  والإ�صابة،  يا�صة 
ِّ

ال�ص ح�صن  فا�صاًل،  عاقاًل،  بكونه  عرف  الَّذي   
)4(

ولة الدَّ

اًل للعلم والعلماء، كما 
َّ
، واإىل جانب ذلك كلِّه كان مي

)5(
ًا للف�صائل

َّ
ة، ثاقب الراأي، حمب الهمَّ

ولة حتَّى  كان حري�صًا على ملك )اآل بويه(، لذلك مل مت�ِص �صنٌة واحدٌة على وفاة والده ركن الدَّ

ولِة، اإثر توايل  ولِة وابنه عزِّ الدَّ ه اإىل بغداَد الَّتي َخِربت، وحالت حطامًا يف عهدي معزِّ الدَّ توجَّ

ِد اأيَّ مقاومٍة ل�صعٍف يف نف�صه، وقام بت�صليم املدينة 
ْ
الفت واملعارك عليها. اإلَّ اأنَّ بختياَر مل ُيب

ولة من اأعظِم رجالت الأ�رضة البويهية على الإطالق،  . ويعدُّ ع�صد الدَّ
)6(

ماء من دون اإراقٍة للدِّ

ِة  ًة، فقد بلغ من القوَّ فهو ِمن اأ�صلح َمْن حكم البالد، وعمل على نه�صتها يف املجالت كافَّ

ة �ص 331.
َّ
)1( حما�رضات يف تاريخ الأمم الإ�صالمي

)2( الكامل يف التاريخ 9: 103، النجوم الزاهرة 4: 233.

)3( الكامل يف التاريخ 8: 683، 9: 399- 400.

)4( املنتظم 14: 247، الكامل يف التاريخ 8: 669، البداية والنهاية 11: 304.

)5( البداية والنهاية 11: 321.

)6( جتارب الأمم 2: 382- 383،املنتظم 14: 252- 253،الكامل يف التاريخ 8: 689، البداية والنهاية 11: 309 
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 املو�صل، وبالد اجلزيرة وغريها، اإىل 
َّ
اِم بني بويه؛ اإذ �صم لطان ما مل يبلغه اأحٌد من حكَّ

ُّ
وال�ص

ا�صعة الَّتي ورثها عن اأبيه واأعمامه، وقد دانت له البالد والعباد، ودخل يف طاعته  ممالكه ال�صَّ

ل من ُخطب له  ُل من ُخوطب بامللك �صاهن�صاه يف الإ�صالم، واأوَّ كلُّ �صعب القياد، وهو »اأوَّ

.
)1(

ل من �رضبت الدبادب على باب داره« على منابر بغداد بعد اخللفاء، واأوَّ

املنون هذا امللك  َفت يد  العزَّ وتلك الأبَّهة مل يدوما طوياًل، ف�رضعان ما تخطَّ ولكنَّ هذا 

، خُملِّفًا وراءه ملوكًا ثالثًة هم 
)2(

ر، فمات يف �صنة 372هـ وكان عمره �صبعًا واأربعني �صنًة املظفَّ

ولة، وبهاء الدولة(، الَّذين اآذنوا باأفول دولة بني بويه اإثر  ولة، و�رضف الدَّ اأبناوؤه: )�صم�صام الدَّ

املناوئون لها بال�صتقالل  ولة، فطمع  الدَّ اأ�صعفت  الَّتي كانت فيما بينهم، واّلتي  امل�صاحنات 

والنف�صال، لذا مل يكْد مي�صي على وفاة ع�صد الدولة �صنتان، حتَّى قامت يف الأرا�صي الَّتي 

و)الأهواز،  و)الب�رضة(  )العراق(  يف:  م�صتقلِّة  دوٍل  خم�ص  للبويهيني  اعة  بالطَّ تدين  كانت 

بني  ال�صطرابات  دامت  وهكذا   .
)3(

)جرجان( يف  واأخرياً  ّي( 
ِّ
و)الر وكرمان(  وفار�ص، 

الإخوة حتَّى انتهت ب�رضاعات بني الأبناء واحلفدة، وخا�صًة بني الأخوين: )خ�رضو فريوز( 

ولة بن  ولة بن ع�صد الدَّ ولة بن بهاء الدَّ و)فالد�صتون( ابني امللك اأبو كاليجار بن �صلطان الدَّ

اع بينهما بعد وفاة اأبيهما �صنة 440هـ. ويف هذه املرحلة اأخذ املدُّ  ولة؛ اإذ احتدم ال�رضَّ ركن الدَّ

كتور �صوقي �صيف اأنَّ هذا املدَّ هو الَّذي  ال�صلجوقي يزداد حتَّى �صمل اأكرث اإيران، وقد راأى الدُّ

.
)4(

ًا ونكداً ولة )اأبو كاليجار( حاكم فار�ص والأهواز غمَّ اأمات �صلطان الدَّ

الأ�رضة  ام  حكَّ اآخر  حيم 
َّ
الر امللَك  بغـداد  يف  الأمر  علـى  القائُم  كان  الآونة  هذه  ويف 

وي�صـمى  الأتراك  قواده  اأحـد  ده 
َّ
جر اأن  واملهانة  عف  ال�صَّ من  امللك  هذا  بلغ  وقد  ة 

َّ
البويهي

طًا للق�صاء على اخلالفة  ولة، خُمَطِّ )الب�صا�صريي( من �صـلطاِنِه كلِِّه، وراح يت�رضَّف فـي �صوؤون الدَّ

 اإىل ال�صتنجاد 
)5(

 خليفة م�رض، وهذا ما دفع خليفَة بغداَد
ِّ
ِة ونقلها للم�صتن�رض الفاطمي

َّ
ا�صي

َّ
العب

 
)1( املنتظم 14: 260، البداية والنهاية 11: 320 النجوم الزاهرة 4: 146.

)2( املنتظم 14: 289 الكامل يف التاريخ 8: 372. البداية والنهاية 11: 321.

)3( يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي �ص 122.

)4( ع�رض الدول والإمارات �ص 235.

ادِر باهلل، ُوِلد يف منت�صف ذي القعدة �صنة 391هـ، بويع باخلالفِة يف  )5( هو عبُد اهلِل بُن اأحمَد، اأبو جعفٍر القائمُ باأمِر اهلِل بُن القَّ
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،ويف هذه الظروف راأى اأمراء 
)2(

 الَّذي دانت له خرا�صان، و�صطر كبري من اإيران
)1(

ْك
َ
ْلب

ُ
بُطْغر

والولء،  اعة  الطَّ له  لطغرلبك، ويظهروا  ُلوا  �صِ
ْ
ُير اأن  وامل�صلحة  اأنَّ من احلكمِة  حيم 

َّ
الر امللك 

�صنة  يوم اجلمعة 22 رم�صان  اإىل ما طلبوه، ويف  القائُد اجلديد  فاأجابهم  له،  وي�رضفوا اخلطبَة 

ك يف جوامع بغداد، ويف يوم الثنني 25 رم�صان دخل طغرلبك بغداد، 
َ
ْلب

ُ
447هـ ُخِطَب لُطْغر

اخلليفة  به  لقَّ ال�رضق والغرب كما  ، ملك 
)3(

بغداد اجلديد يليُق مبلك  ا�صتقباًل حافاًل  وا�صُتقبَل 

اأمدَّ  وبداأ عهٌد جديٌد  البويهيني،  انتهى عهد  بغداد  اإىل  بعد. وبدخول طغرلبك  فيما  القائم 

عهد  وهو  األ  الإ�صالمي؛  العامل  يف  الكربى  اآثارها  لها  كان  جديدة  بدماء  والإ�صالم  اخلالفَة 

ة بع�ص األقها، فقد حمل هوؤلء على عاتقهم- 
َّ
ة الإ�صالمي ال�صالجقة الأتراك الَّذين اأعادوا لالأمَّ

وم الَّذين قويت �صوكتهم يف العهد البويهي، فاأخذوا 
ُّ
ون- اأمانة جهاد الر

ُّ
وهم م�صلمون �صني

وم 
ُّ
ُدون هجماِتِهم على اأرا�صي الر ام، فراح ال�صالجقة ي�صدِّ يغريون على اأطراف العراق وال�صَّ

ها هزميتهم يف موقعة )مالزكرت اأو  غرى، واأوقعوا بهم هزائمَ عديدًة، كان اأ�صدُّ يف اآ�صيا ال�صُّ

.
)4(

لطان األب اأر�صالن
ُّ

مالزكرت( بقيادة ال�ص

الإ�صارُة  جتدُر  ِة، 
َّ
البويهي ولِة  الدَّ عهد  يف  ة 

َّ
يا�صي

ِّ
ال�ص لالأحوال  ال�صتعرا�ص  هذا  وبعد 

هلل،  املطيع  باهلل،  )امل�صتكفي  وهم:  املريرة؛  احلقبة  هذه  �صهدوا  الَّذين  ا�صيني 
َّ
العب اخللفاء   اإىل 

د هوؤلء اخللفاء من كلِّ �صيء اإلَّ من األقابهم 
ِّ
ائع هلل، القادر باهلل، والقائم باأمر اهلل( فقد ُجر الطَّ

الَّتي ل ت�صمن ول تغني من جوع، فقد تعر�صوا للذلِّ واملهانة، وعدم الحرتام من قبل بني 

ُه ُم�صتقيمًا 
ُ
ِة يف �صنِة 422هـ، كان كثرَي احللِم واحلياِء، ف�صيح اللِّ�صاِن، اأديبًا، خطيبًا، �صاعراً. ظلَّ اأمر العا�رِض من ذي احلجَّ

الوايف  املنتظم 16: 168  ع، ينظر:  للتو�صُّ الثالث ع�رض من �صعبان �صنة 467هـ.  الب�صا�صرييُّ عليه. تويف يف  اأن خرَج  اإىل 

بالوفيات 17: 20، فوات الوفيات 2: 157، البداية والنهاية 12: 118. 

ًا، ورعًا، قدم بغداد �صنة 447هـ، وردَّ 
َّ
الجقة، كان حليمًا، تقي

َّ
ُل ملوك ال�ص د بن ميكائيل بن �صلجوق، اأوَّ )1( اأبو طالب، حممَّ

ع، ينظر:  ، وزالت دعوتهم من العراق، وكانت وفاته يف �صنة 455هـ. للتو�صُّ ُملَك بني العبا�ص، بعدما كان قد ا�صمحلَّ

ا�ص، دار �صادر، بريوت – لبنان 
َّ
د بن اأبي بكر بن خلِّكان، حتقيق: الدكتور اإح�صان عب وفيات الأعيان لأحمد بن حممَّ

1397هـ- 1977م 5: 63- 68. مراآة اجلنان 3: 58- 59.

)2( املنتظم 15: 348، ع�رض الدول والإمارات 236.

)3( الكامل يف التاريخ 9: 610، البداية والنهاية 12: 73.

ة، كارل بروكلمان، ترجمة: نبيه اأمني فار�ص، دار العلم للماليني، بريوت- لبنان، ط5 من 
َّ
)4( تاريخ ال�شعوب الإ�شالمي

دون تاريخ، �ص 272- 274، مو�صوعة احل�صارة العربية )الع�رض الفاطمي والأيوبي( للدكتور ق�صي احل�صني، دار مكتبة 

الهالل، ط1، 2005م، �ص 34.
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بويه، اّلذين كانوا يرون اأنَّ العبا�صيني قد اغت�صبوا اخلالفَة، وهم مع ذلك مل يلغوا اخلالفَة، ملا 

اعِة والولء لهم،  ِة، لذلك حر�صوا على اإظهار الطَّ
َّ
عي

َّ
ِة لدى الر

َّ
راأوه من مكانِة اخللفاِء الديني

عن  بخاٍف  الأمر  هذا  يكن  ومل  ِة؛ 
َّ
الديني املوا�صم  يديهم يف  بني  الأر�ص  وتقبيل  وتعظيمهم، 

ٍة، وهذا ما ُيالحظ 
َّ
، فهم على يقنٍي باأنَّهم ُتِرُكوا يف منا�صبهم لأ�صباٍب �صيا�صي

ْ
ِهم اخللفاء اأنف�صِ

ينفقه يف اجلهاد،  ولِة، عندما طلب الأخري من اخلليفِة ماًل  الدَّ لعزِّ  ائع هلل  الطَّ يف ردِّ اخلليفة 

، واإيلَّ تدبرُي الأموال  نيا يف يديَّ فما كان من اخلليفة اإلَّ اأن قال: »الغزو يلزمني اإذا كانت الدُّ

اأيديكم واأيدي  القا�رض عن كفائي، وهي يف  القوت  اإلَّ  ا الآن ولي�ص يل فيها  جال، واأمَّ
ِّ
والر

ا لكم منِّي  ُة فيه، واإنَّ ، ول�صيٌء ممَّا تنظر الأئمَّ اأ�صحاب الأطراف، فما يلزمني غزٌو، ول حجٌّ

ُنوَن به رعاياكم، فاإن اأحببتم اأن اأعتزَل اعتزْلُت  كِّ
َ

 ُت�ص
ْ
هذا ال�صم الَّذي ُيْخَطُب به على منابرِكم

.
)1(

عن هذا املقدار، وتركتكم والأمر كلَّه«

ام البويهيون بعد ع�صد الدولة فقد ات�صفوا بقلَِّة التَّجربِة، وانعدام احلنكِة واملقدرة  اأّما احلكَّ

الفو�صى  انت�صار  �صببًا يف  كانت  الَّتي  اِت  وامللذَّ املالهي  والنغما�ص يف  والإداريَِّة،  ِة 
َّ
يا�صي

ِّ
ال�ص

ا�صيني من 
َّ
اأنحاِء دولتهم، ولعلَّ خطاأهم الأكرب، وخطاأ اخللفاء العب وال�صطرابات يف جميِع 

، ومنحهم اإقطاعات وا�صعة، 
)2(

ِة وغريها يف جيو�صهم
َّ
 على العنا�رض الرتكي

ْ
قبلهم، هو اعتماُدُهم

من  ُدوهم 
َّ
وجر اأ�شيادهم،  اأقدام  حتت  من  الب�شاط  ف�شحبوا  ونفوذ،  ٍة  قوَّ ذوي  �شاروا  حتَّى 

�صالحياتهم، كما فعل الب�صا�صريي وزير امللك الرحيم.

بوا للمذهب  ة فكانت غرَي موفَّقٍة اأي�صًاً؛ اإذ كانوا �صيعًة غالًة، تع�صَّ
َّ
يني اأّما �صيا�صة البويهيني الدِّ

يعَة يف بغداَد  ال�صِّ اأمر  ولِة  الدَّ اإنَّ معزَّ  نِة واجلماعة، حتَّى 
ُّ

ال�ص ، واأبَدوا معاداتهم لأهل 
ِّ
يعي ال�صِّ

اأن يكتبوا على امل�صاجد: »لعن اهلل معاويَة بَن اأبي �صفيان، ولعن من غ�صب فاطمة ر�صي اهلل 

. وقد اأ�صفرت هذه 
)3(

ورى« ا�ص من ال�صُّ
َّ
عنها فدكًا، ومن نفى اأبا ذرٍّ الِغَفارّي، ومن اأخرج العب

)1( الكامل يف التاريخ 8: 452.

)2( يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي �ص 125.

 )�صتاأتي 
ُّ
املهلبي اإعادة كتابتها ن�صحه وزيره  ولة  الدَّ اأراد معزُّ  الكتابة، وعندما  النَّا�ص هذه  اللَّيل حكَّ بع�ص  ا كان  فلمَّ  )3(

ترجمته( اأن يكتَب مكان ما حُمي: »لعن اهلل الظاملني لآل ر�صول اهلل  ، ول يذكر اأحداً يف اللَّعن اإلَّ معاوية«. الكامل 

ة 322.
َّ
يف التاريخ 8: 542- 543، حما�رضات يف تاريخ الأمم الإ�صالمي
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ة؛ اإذ عا�ص النَّا�ص يف �رضاٍع  ت اإىل التَّفرقة بني �صفوف العامَّ الأعمال عن فٍت وا�صطرابات اأدَّ

فئاٍت  لي�صمَل  اع  ال�رضِّ هذا  امتدَّ  وقد  رفني.  الطَّ من  الكثريين  اأرواح  ، ح�صد 
ٍّ
ُم�صتِمر  

ٍّ
مذهبي

َجٍل يغلي غ�صبًا. وقد بلغت الفت اأوجها يف �صنة 361هـ 
ْ
لت البالد اإىل ِمر اأخرى، وبذلك حتوَّ

والنَّهُب،  لُب 
َّ

ال�ص وَكرُثَ  عُب،  ال�صَّ فثار  والأحزاب،  ِة 
َّ
الع�صبي براثن  بني  بغداد  وقعت  حيث 

 .
)1(

ارون الَّذين- كما يقول ابن الأثري-: »اأظهروا الف�صاد، واأخذوا اأموال النَّا�ص«
َّ
وظهر العي

 يف 
ْ
ُهم

ُ
، وتعاظَم خطر

ْ
لب والنَّهب اإىل اأن قويْت �صوكُتُهم

َّ
ومازالت هذه الفئة تقوم باأعمال ال�ص

نوا من ال�صتيالء على بغداَد، وملكوا جانبيها، ومل يبَق للخليفِة ول جلالل  �صنة 426هـ حيث متكَّ

ولِة معهم حكٌم، فكانوا – كما قال ابن تغري بردي-: »يقيمون نهاراً، ويخرجون لياًل،  الدَّ

ويعملون العمالت، واأف�صدوا، وفعلوا اأفعاًل قبيحًة، واأظهروا الإفطار يف �صهر رم�صان نهاراً، 

.
)2(

وكان ذلك كلُّه مبواطاأة الأتراك«

لم  َة، والظُّ
َّ
يا�صي

ِّ
كتور �صهيل زّكار اأنَّ حركة العياريني »كانت وليدَة الفو�صى ال�ص وقد راأى الدُّ

 .
)3(

الجتماعي، وال�صتغالل القت�صادي« واأهدافها: »العدالة، وامل�صاواة، وعدم ال�صتغالل«

ِة والقت�صاديَِّة، يف هذا العهد، الَّذي 
َّ
ِة والجتماعي

َّ
يا�صي

ِّ
وهذا يدلُّ على تدهور الأو�صاع ال�ص

الَّتي  ِة 
َّ
بيعي الطَّ الكوارث  عن  ف�صاًل  ها.  واأ�صدِّ الإ�صالمي  التَّاريخ  عهود  اأقبح  من  باأّنه  ف  ُو�صِ

، و�صيطر �صبُح املجاعات، 
ُ
 الفقر

َّ
تتابعت يف ذلك العهد، فكرث املوت، وانت�رضت الأوبئة، وعم

النَّا�ص  اأكل  حتَّى  بغداد،  الغالء يف  ا�صتدَّ  334هـ حيث  �صنة  كما ح�صل يف  الأ�صعار،  وغلت 

ًا 
ّ
ٌة �رضقت �صبي

َّ
املوتى، واحل�صي�ص، وامليتَة، والكالَب، وال�صنانرَي، حتى ُوِجَدْت امراأٌة ها�صمي

ًة ن�صفني، فطبخت 
َّ
ًا يف تنُّوٍر، واأكلت بع�صه. كما ُوِجَدْت امراأٌة اأخرى �صقَّت �صبي

ّ
ف�صوته حي

وك  وب ال�صَّ
ُّ
النَّا�ص خر - كما يقول ابن اجلوزي- والثَّاين مباء امللح. واأكل 

)4(
ل �صكباجًا الأوَّ

فاأكرثوا منه.. فلحق النَّا�َص اأمرا�ٌص واأوراٌم يف اأح�صائهم، وَكرُثَ فيهم املوت، حتَّى عجز النَّا�ص 

ل عن هذه الفتنة يف جتارب الأمم 2: 303- 307. )1( الكامل يف التاريخ 8: 619. وهناك حديث مف�صَّ

)2( املنتظم 15: 245- 246، النجوم الزاهرة 4:283.

)3( يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي �ص 126.

. تاج العرو�ص، مادة: )�صكبج(.  ٌب عن �رضكه باجه، وهو حلٌم يطبخ بخلٍّ
َّ
كباج: ُمَعر

ِّ
)4( ال�ص
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.
)1(

عن دفن املوتى، فكانِت الكالُب تاأكُل حلومهم

العراق، وبالد اجلبل، وُقم،  يومًا يف  اأربعني  قرابة  تتابعت  الَّتي  لزل  الزَّ اأي�صًاً  ومن ذلك 

ٍة؛ اإذ هلك حتت الهدم من الأمم الكثري. 
َّ
ى ذلك اإىل كوارَث اإن�صاني ونواحيها �صنة 346هـ، فاأدَّ

. ومن ذلك 
)2(

َدا اأرواَح الكثري يف بغداد هذا اإ�صافًة اإىل اأمرا�ص اأورام احللق واملا�رضا الََّذْيِن َح�صَ

اأي�صًاً اجلفاف الَّذي ح�صل �صنة 348هـ حيث انقطعت الأمطار، وغلت الأ�صعار يف كثرٍي من 

ها ظهر جراٌد عظيٌم اأكَل ما كان قد نبت من اخل�رضاوات،  البالد، ويف �صهر اآذار من ال�صنة نف�صِ

. ويف �صنة 358هـ خرج النَّا�ص من العراق اإىل 
)3(

بل
ُّ

فا�صتدَّ الأمر على النَّا�ص، و�صاقت بهم ال�ص

. ويف �صنة 362هـ احرتق الكرخ حريقًا عظيمًا؛ 
)4(

ة الغالء ام وخرا�صان، من �صدَّ املو�صل وال�صَّ

وثالثون  وثالثة  اٍن،  دكَّ ثالثمئة  ذلك  ومن  والأموال،  ور  الدُّ من  كبريٌة  طائفٌة  »فاحرتقت 

.
)5(

م�صجداً، و�صبعة ع�رض األف اإن�صان«

وكذلك الأمر يف �صنة 373هـ حيث غلت الأ�صعار يف العراق وما يحيطها من بالد، فنفدت 

. ومل يكد النَّا�ص يلتقطوا اأنفا�صهم 
)6(

ى اإىل موت الكثريين من النَّا�ص جوعًا الأقوات، وهذا ما اأدَّ

مُيِْكُن  ل  درجٍة  اإىل  احلرارة  ارتفاع  ب�صبب  378هـ  �صنة  والبطائح  بالب�رضة  الوباء  انت�رض  حتَّى 

 .
)7(

وارع باجلثث ال�صَّ ُيْعَجُز عن دفنهم، فامتالأت  اء ذلك خلٌق كثرٌي، 
َّ
ُلها، فمات من جر حتمُّ

ولي�ص هذا فح�صب، بل هناك من الكوارث واملحن ال�صيء الكثري، ل �صبيل اإىل ذكره يف هذا 

املوطن خ�صية الإطالة، وخروج البحث عن م�صاره.

تدهور  اإظهاُر مدى  التَّاريخي هو  ال�صتعرا�ص  الهدَف من وراء هذا  اإنَّ  اأيِّ حاٍل،  على 

ة، ولعلَّ هذا 
َّ
ا�صي

َّ
ِة والقت�صاديَِّة يف تلك احلقبة املريرة من تاريخ اخلالفة العب

َّ
يا�صي

ِّ
الأو�صاع ال�ص

)1( جتارب الأمم 2: 95، املنتظم 14: 47 الكامل يف التاريخ 8: 465، البداية والنهاية 11: 226.

)2( جتارب الأمم 2: 167، املنتظم 14: 109 الكامل يف التاريخ 8: 521، البداية والنهاية 11: 248.

)3( الكامل يف التاريخ 8: 528.

)4( املنتظم: 14: 196، الكامل يف التاريخ 8: 601.

)5( البداية والنهاية 11: 291.

)6( املنتظم: 14: 215، الكامل يف التاريخ 9: 37، البداية والنهاية 11: 323.

)7( املنتظم: 14: 329، الكامل يف التاريخ 9: 60.

Abi_elFadl_Book.indb   28 18/5/10   11:17 AM



29

ِع وب�صط النفوذ،  اتهم، وحتقيق طموحاتهم بالتَّو�صُّ الأمر يعود اإىل ان�رضاف البويهيني اإىل ملذَّ

عِب من خالل  وان�صغالهم عن اإدارة �صوؤون دولتهم اإدارًة حكيمًة، ت�صعى اإىل ك�صب ثقِة ال�صَّ

واحرتام  امل،  الظَّ يد  على  ب  وال�رضَّ املظلوم،  ون�رضة  وامل�صاواة،  العدل  ون�رض  الأمن،  توطيد 

البويهيون،  اُم  احلكَّ تنا�صاها  الَّتي  الأمور  من  ذلك  وغري  املحتاجني،  وم�صاعدة  املعتقدات، 

عب ودوره يف توطيد حكم احلاكم. َة ال�صَّ
َّ
ولة الَّذي اأدرك اأهمي با�صتثناء ع�صد الدَّ

ثالثاً: احلياة الجتماعيَّة يف ظلِّ احلكم البويهي

ى اإىل ظهور  - اأدَّ
ُّ
كي  - ومن قبله التَّ�صلُّط الرتُّ

ِّ
 الفار�صي

ِّ
َوْيِهي

ُ
اإنَّ خ�صوَع البالِد للحكم الب

ِة البعيدِة 
َّ
اإذ بداأت بع�ص العاداِت الجتماعي ؛ 

ِّ
اٍت طراأت على املجتمع العربي لٍت وتغريُّ تبدُّ

ًة؛  هور والنت�صار بني اأفراد املجتمع عامَّ ًة بالظُّ ِة عامَّ
َّ
وح الإ�صالمي

ُّ
ِة، بل عن الر

َّ
وح العربي

ُّ
عن الر

ِة، حتَّى 
َّ
يعِة الإ�شالمي َماِت يف ال�رصَّ

َّ
اأ�شكال املحر اللُّواط، والبغاء، واخلمر، وكلِّ  مثل: تف�شي 

مُة البارزُة يف املجتمع اآنذاك امليل اإىل الق�صف، واخلالعة واملجون. هذا من جهة، 
ِّ

غدت ال�ص

الَّتي �صهدتها البالُد يف ظلِّ حكم البويهيني اإىل  ُة 
َّ
اعاُت امل�صتمر ِت ال�رضِّ اأدَّ ومن جهٍة اأخرى 

ني  عب، ومما زاد الطِّ ال�صَّ ة  ي احلال القت�صاديَّة، و�صيوع مظاهر الفقر واحلرمان بني عامَّ تردِّ

البالد،  تلك  العباد يف  روؤو�ص  املحتوم على  كالقدر  نزلت  الَّتي  ُة 
َّ
الطبيعي الكوارُث  تلك  بلًَّة 

ِت  وعمَّ الأوبئُة،  انت�رضِت  ثم  ومن   
ُّ
واأمر اأدهى  اأخرى  تاأتيهم  حتَّى  كارثٍة  من  يخرجون  فما 

ى ذلك كلُّه اإىل تفتيِت املجتمِع وتق�صيمه اإىل طبقاٍت  اأدَّ الفو�صى، وكرثت املجاعات، وقد 

ل   من جانبني؛ اأحتدث باجلانب الأوَّ
ِّ
َة يف العهد البويهي

َّ
متباينٍة. لذا �صاأدر�ص احلياَة الجتماعي

 املظاهر 
ِّ
بقات الَّتي تاألَّف منها املجتمع، اأّما اجلانب الثَّاين ف�صاأفرده للحديث عن اأهم عن الطَّ

ائدِة يف ذلك العهد. 
َّ

ِة ال�ص
َّ
الجتماعي

: بقاُت الجتماعيَُّة يف العهد البويهيِّ 1- الطَّ

ٍة: 
َّ
عت ما بني فئٍة اأر�صتقراطي  املجتمُع يف ظلِّ البويهيني اإىل طبقاٍت ثالٍث؛ توزَّ

َ
لقد انق�صم
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مق�ص ويف احلرير. وفئٍة و�صطى: مرتبطٍة غالبًا بالفئة الأوىل، تتمتَُّع مبا مُيَنُّ عليها  ترفل يف الدِّ

عب الَّذي ما فتئ  ِة ال�صَّ واد الأعظم من عامَّ
َّ

من قبل رجالت الفئة الأوىل. وفئٍة دنيا: متثُِّل ال�ص

ِة 
َّ
يا�صي

َّ
اء ال�صطراباِت ال�ص

َّ
ُع مرارَة الذلِّ واملهانة، ب�صبب الفقِر املدقِع الَّذي حلَّ به من جر

َّ
يتجر

ة.
ّ
ولة الإ�صالمي ِة، الَّتي ت�صلَّطت عليه يف تلك احلقبة املريرة من تاريخ الدَّ

َّ
والقت�صاديَِّة والطبيعي

وما  احلاكَم،  لطاَن 
ُّ

وال�ص اخلليفَة،   
ُّ
ت�صم فاإنَّها  الأر�ضتقراطيَّة(  )الطبقة  الأوىل:  الفئُة  اأّما 

وبع�ِص  والإقطاعيني،  فني  املوظَّ وكباِر  والولِة،  والأمراِء،  والقادِة،  الوزراِء،  من  يتبعهما 

نَّاَع  اَر، وال�صُّ فني، والتُّجَّ  الفئُة الثَّانية )الطبقة الو�ضطى( �صغاَر املوظَّ
ُّ
اِر الراأ�صماليني. وت�صم التُّجَّ

من  َة  العامَّ ِت  �صمَّ فقد  الدنيا(  بقة  )الطَّ الثَّالثُة  الفئُة  اأّما  ة. 
َ
ب

ْ
احِل�ص ورجاَل  والعلماَء،  والق�صاَة، 

ما  فغالبًا  ِة  مَّ الذِّ اأهُل  ا  اأمَّ احِلرِف، وغريهم.  قيِق، واأ�صحاِب 
َّ
اِل، واخَلَدِم، والر راِع، والعمَّ الزُّ

اإىل الفئة الأوىل، كما ارتقى  بقتني الأخريتني، واأحيانًا يرتقي بع�صهم  كانوا ين�صوون يف الطَّ

.
)1(

ولة البويهي الوزير ن�رض بن هارون يف عهد ع�صد الدَّ

بقِة  الطَّ خلدمة  رتني  خَّ َ
ُم�ص كانتا  والثَّالثَة  الثَّانيَة  بقتني  الطَّ اإنَّ  القول:  واب  ال�صَّ من  ولعلَّه 

اأفرادها يف رخاٍء ونعيٍم، بل يف ترٍف وبذٍخ فاح�ِص جاوز حدَّ املعقول،  الَّتي عا�ص  الأوىل، 

ة- ول�صيما 
َّ
اء الفاح�ص الَّذي و�صل اإليه معظم من ينتمي للفئة الأر�صتقراطي ولي�ص اأدلَّ على الرثَّ

ولة مبدينة �صرياز، الَّذي و�صفه املقد�صي بقوله:  اُم- من ذلك الق�رض الَّذي بناه ع�صد الدَّ احلكَّ

 اإل افتت بها، ول عارٌف 
ٌّ

»وبنى ب�صرياَز داراً، مل اأَر يف �رضٍق ول غرٍب مثلها، ما دخلها عامي

اإلَّ ا�صتدلَّ بها على نعمِة اجلنَّة وطيبها؛ خرق فيها الأنهار، ون�صب عليها القباب، واأحاطها 

ثالثمئٍة  وفيها  والعدد...  املرافق  فيها  وجمع  احليا�ص،  فيها  وحفر  والأ�صجار،  بالب�صاتني 

رَر عليه املنظر يف يومني  ، يجل�ص كلَّ يوٍم يف واحدٍة منها حتَّى ل يتكَّ
)2(

و�صتُّون حجرًة وداراً«

ولة املو�صوف باأنَّه اأعظم ملوك بني بويه واأ�صلحهم،  متتاليني. فاإذا كان هذا حال ع�صد الدَّ

ولة  ولة بن ركن الدَّ  لهم �صوى جمع املال وتكدي�صه؟ كفخر الدَّ
َّ
فما بالك باأولئك الَّذين ل هم

)1( ع�رض الّدول والإمارات �ص 251، احلياة الأدبية يف بالط البويهيني، الدكتورة فاطمة الزهراء املوايف، �ص 27.

الرتاث  اإحياء  د خمزوم، دار  الدكتور حممَّ بالع�صاري، حتقيق:  املعروف  للمقد�صي  الأقاليم،  التقا�صيم يف معرفة  اأح�صن   )2(

العربي، بريوت- لبنان، 1408هـ- 1987م، �ص 341.
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الَّذي مات عن ثروٍة بلغت: األفي األٍف وثمانئٍة وخم�صٍة و�صبعني األفًا ومئتني واأربعٍة وثمانني 

و�صبعمائٍة  األفًا  و�صتني  األٍف  وثمانئة  األٍف  األِف  مئَة  ِة:  والف�صَّ  
)1(

والنقرِة الورق  ومن  ديناراً؛ 

 ،
)2(

والبلخ�ص والُّلوؤلوؤ   ،
ِّ
واحُللي فِر،  وال�صُّ احُلمِر  والياقوِت  اجلواهِر،  ومن  درهمًا؛  وت�صعني 

األف ديناٍر،  اآلف  قيمتها ثالثُة  األفًا وخم�صمئة وع�رضين قطعًة،  اأربعة ع�رض  واملا�ص وغريها: 

 ونحوه ثالثة اآلف، 
ِّ
يني هب ما وزُنُه ثالثُة اآلِف األِف دينار، ومن البلَّْوِر ال�صِّ ومن اأواين الذَّ

�ِص ثالثة اآلِف حمٍل، وقيل: اإنَّه خلََّف من اخليِل والبَغاِل واجِلماِل 
ُ
الِح والثِّياِب والُفر

ِّ
ومن ال�ص

وِمن  خم�صمئة،  اري  ال�رضَّ ومن  اآلٍف،  خم�صَة  واملماليك  الغْلماِن  ومن  راأ�ٍص،  األف  ثالثني 

! اأّما بهاء 
)3( 

حِّ ولة يف غاية احلر�ص وال�صُّ  الدَّ
ُ
اخلياِم ع�رضَة اآلِف خيمِة. وفوق هذا كلِّه كان فخر

ولة فقد جمع من الأموال ما مل يجمعه اأحٌد من بني بويه، وهو ك�صابقه  ولة بن ع�صد الدَّ الدَّ

.
)4(

ادراِت«  ال�صَّ
ُ
رهم الواحد، ويوؤثر بخيٌل »يبخل بالدِّ

بقة  الطَّ اأفراد  معظم  لت�صمَل  ْتُهم  تعدَّ بل  فح�صب،  ام  باحلكَّ والأّبهِة  العزِّ   
ُ
مظاهر ْط  حُتِ ومل 

الَُّة على تبذير هوؤلء جدُّ كثرية، ل �صبيل  الأوىل من وزراٍء، وقادٍة، واإقطاعيني. والأخباُر الدَّ

بقِة  ، ومهما يكن من اأمٍر فقد اأحاطت اأ�صحاَب الطَّ
)5(

اإىل ح�رضها وا�صتق�صائها يف هذا املو�صع

اأقبِح  �َصْلك  عن  عوا  يتورَّ مل  الَّذين  بويه  بني  ام  حكُّ ول�صيما  اء،  والرثَّ ِف  الرتَّ  
ُ
مظاهـر الأولـى 

غَط على اخلليفِة وال�صتيالَء   ال�صَّ
ُ
رق واأب�صِعَها يف �صبيل حت�صيل املال، حتَّى لو اقت�صى الأمر الطُّ

الوزراِء  اأمواِل  م�صادرَة  اأو   ،
)6(

املطيِع هلل اخلليفة  مع  ولِة  الدَّ عزُّ  فعل  ة، كما  بالقوَّ اأمواله  على 

)1( النقرة: القطع املذابة من الذهب والف�صة.

ة.
ّ
)2( جوهر من مدينة بلخ�صان؛ اإحدى املدن الفار�صي

ة �ص 54
َّ
)3( املنتظم 14: 394، النجوم الزاهرة 4: 200، احل�صارة الإ�صالمي

ة يف القرن الرابع 
َّ
)4( املنتظم يف اأخبار امللوك 15: 95، النجوم الزاهرة 4: 233، البداية والنهاية 11: 375، احل�صارة الإ�صالمي

– القاهرة، دار الكتاب العربي- بريوت،  اأبو ريده، مكتبة اخلاجني  د عبد الهادي  الهجري، اآدم ميتز، ترجمة: حممَّ

ط4، 1387هـ- 1967م. 1: 55

)5( كاملهلبي )وزير معز الدولة(، ون�رض بن هارون وزير )ع�صد الدولة(، وابن العميد وزير )ركن الدولة(، وال�صاحب بن 

عباد وزير )فخر الدولة(، وغريهم كثري.

)6( روى ابن الأثري اأنَّ بختيار ملّا احتاج اإىل املال، اأنفذ اإىل املطيع هلل يطلب منه ماًل يخرجه يف الغزاة، فاأبى املطيع، ومازالت 

 اإىل بيع ثيابه، واأنقا�ص 
َّ
ُد بينهما حتَّى اأذعن الأخري لطلب بختيار، واأنفذ له اأربعمئة األف درهم، بعدما ا�صطر �صل ترتدَّ

ُّ
الر

اته. الكامل يف  داره، وغري ذلك من املتاع، و�صاع بني النَّا�ص اأنَّ اخلليفة �صودر. وملَّا قب�ص بختيار املال اأنفقه على ملذَّ

التاريخ 8: 619- 620.
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بن  احب  وال�صّ  ،
)1(

ِّ
للُمَهلَّبي حدث  كما  والنفوِذ؛  الرثوِة  اأ�صحاِب  من   

ْ
وغرِيِهم والكتَّاِب، 

بن  ار 
َّ
اجلب وعبد   ،

)5(
ابئ ال�صَّ اإ�صحاق  واأبي   ،

)4(
امللك وفخر   ،

)3(
الكايف ا�ص 

َّ
العب واأبي   

)2(
اد،

َّ
عب

، وغريهم كثري. اأ�صف اإىل ذلك م�صادرة تركات بع�ص الإقطاعيني الأثرياء، 
)6(

اأحمد املعتزيل

، بل بلغ ج�صع بع�ص البويهيني  . ومل يقف الأمر عند هذا احلّدِّ
)7(

وتركات من لي�ص له وريث

.
)8(

اأن راحوا مينحون املنا�صَب واملراتَب العليا ملن يدفع اأكرث، بغ�صِّ النَّظر عن الكفاءة واخلربة

ًا لالأدب 
َّ
در حُمب  القدر، وا�صَع ال�صَّ

َّ
د بن هارون الأزدي املَُهلَّبي،ُوِلد �صنة 291هـ، كان علي )1( هو اأبو حممد احل�صن بن حممَّ

ا�صي
َّ
العب وللخليفة  البويهي  ولة  الدَّ ملعزِّ  وزر  لأنَّه  الوزارتني  بذي  ُلقِّب  351هـ؛  �صنة  وقيل  352هـ،  �صنة  تويف   واأهله، 

ع، ينظر: يتيمة الدهر 2: 265- 285، جتارب الأمم 2: 124، املنتظم 14: 142- 143 معجم الأدباء 3:   املطيع هلل. للتو�صُّ

وعربة  اجلنان  مراآة   382  :3 اهرة  الزَّ 357،النجوم   -353  :1 الوفيات  فوات   127  -124  :2 الأعيان  385،وفيات   -366

عياله، ومن  تركته، و�صادر  ولة  الدَّ فخر  قب�ص  املهلبي  مات  ملّا   .197  -193  :1 ة 
َّ
الإ�صالمي احل�صارة   ،261  :2 اليقظان 

ارين الَّذين كانوا يخدمون حا�صيته. جتارب الأمم 2: 197- 198، النجوم الّزاهرة 3:  دخل اإليه يومًا حتَّى املالَّحني واملُكَّ

ة 1: 221
َّ
382،احل�صارة الإ�صالمي

احب اأر�شل هذا الأمري من اأحاط على دار الوزير  ا مات ال�شَّ ولة عن م�شادرة اأموال اأخل�ص وزرائه، فلمَّ )2( مل يتواَن فخر الدَّ

ة 1: 221.
َّ
ار اإىل ق�رضه. احل�صارة الإ�صالمي  نقل كلَّ ما كان يف الدَّ

َّ
وخزائنه، ثم

ولة  احب وال�صابي، وزر لفخر الدَّ ، ُلقِّب بالكايف الأوحد، حمل لواء البالغة بعد ال�صَّ
ّ
بي اإبراهيم ال�صَّ )3( هو اأحمد بن 

البويهي بعد موت ال�صاحب بن عباد، وملَّا تويف الكايف �صادر فخر الدولة ماله وداره. للتو�صع ينظر: يتيمة الدهر 3: 

339- 347 ، معجم الأدباء 1: 327- 340 الكامل يف التاريخ 9: 110.

ولة، كان من اأعظم  ولة اأبي ن�رض بن ع�صد الدَّ )4( هو اأبو غالب حمّمد بن علي بن خلف ُلقِّب )فخر امللك(، وزر لبهاء الدَّ

ولة، ف�صادر  ولة بن بهاء الدَّ اد، نقم عليه �صلطان الدَّ
َّ
احب بن عب وزراء اآل بويه على الإطالق، بعد ابن العميد، وال�صَّ

النجوم  املنتتظم 15: 123- 124 وفيات الأعيان 5: 124- 127، مراآة اجلنان 3: 16،  قتله �صنة 407هـ.   
َّ
اأمواله كلَّها، ثم

الزاهرة 4: 241.

ل اأبا اإ�صحاق ال�صابئ كاتب  ولة، اأح�رض الأوَّ َن من الق�صاء على بختيار بن عزِّ الدَّ ولة، ومتكَّ )5( عندما اأف�صى الأمر لع�صد الدَّ

 بقتله، ولكّنه مل يفعل لتقدم ال�صابي يف 
َّ
 هم

َّ
ة على ما كان منه من قبيح املكاتبة يف اأيام بختيار، ثم بختيار، وعنَّفه ب�صدَّ

�صناعته، بل اكتفى بعزله، و�صجنه، وم�صادرة اأمواله. جمع اجلواهر يف امللح والنوادر، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن اإبراهيم 

ابن علي احل�رصي القريواين، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار اإحياء الكتب العربية، ط1، 1372هـ- 1953م، �ص 304. 

ي واأعمالها، وملَّا تويف 
ِّ
مه، ووله ق�صاء الر احب بن عباد قد اأح�صن للقا�صي عبد اجلبار بن اأحمد املعتزيل، وقدَّ )6( كان ال�صَّ

ار، و�صادر اأمواله، وكان من جملة امل�صادرات األف ثوب �صوف رفيع، 
َّ
ولة على عبد اجلب احب، قب�ص فخر الدَّ ال�صَّ

ر 
َّ
احب و�صادر اأموالهم، وقر واألف طيل�صان. ومل يقف الأمر عند هذا احلّد، بل اعتقل فخر الدولة كلَّ اأ�صحاب ال�صَّ

هو ووزراوؤه امل�صادرات يف البالد، فاجتمع له منها الكثري.الكامل يف التاريخ 9: 111. 

)7( ع�رض الدول والإمارات �ص 252.

امل�صاومة على هذا  بداأت  �صنة 382هـ،  اد( يف 
َّ
بن عب

ُ
)ال�صاحب  فار�ص   

ُ
ملَّا مات وزير اأنَّه  )8( وممَّا يحكى يف هذا اجلانب 

األف درهٍم  األف  ثمانيَة  اآخر  األف درهٍم، يف حني دفع  األف  �صتَة  املن�صب  بهذا  امعني  الطَّ اأحد  بذل  فقد  املن�صب، 

جلني يف الوزارة، يدبران �صوؤونها بالت�صاوي، 
ّ
ولة اإلَّ اأن اأ�رضك الر يف �صبيل و�صوله اإىل الوزارة، فما كان من فخر الدَّ
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الأم�صار �رضائَب عديدًة  ام يف خمتلف  اأوجد احلكَّ ُة من هذا اجل�صع؛ فقد  العامَّ ت�صلم  ومل 

، حتَّى اأ�صبح املرُء يت�صاءل حينذاك – وخا�صًة يف م�رض-: 
)1(

عَب، وا�صتنزفت قواه اأنهكت ال�صَّ

ام يف ذلك  يكتِف احلكَّ  ومل 
)2(

املكو�ص بال مكو�ص؟ �َص عليه 
َ
ُتْفر اأن  ممَّا ميكن  �صيٌء  بقي  هل 

احلني بفر�ص ال�رضائب الباهظة واملتنوعة، بل تفنَُّنوا يف جبايتها، فقد اتَّبعوا اأ�صاليَب التَّعذيب 

اإثر ذلك  النَّا�ص ميوتون  عية �صوَء العذاب يف �صبيل حت�صيلها؛ حتَّى كان 
َّ
الر املختلفة، و�صاموا 

ولة بختيار،  َة مل تبلغ مداها اإلَّ يف عهد الأمري عزِّ الدَّ
َّ
اأقبح موت. اإلَّ اأنَّ هذه الأ�صاليَب الوح�صي

ابع الهجري.
َّ
ة يف القرن الر

َّ
�صاحب اأ�صواأ مرحلة تاريخي

عليهم  تنطبق  العهد  ذلك  يف  الأموال  جباية  اأمر  يتوىل  من  معظم  كان  حال  اأيَّ  على 

ة يف �صنة 296هـ؛ 
َّ
َل مر  الوزارِة اأوَّ

َ
 عندما توىلَّ اأمر

)3(
املوا�صفات الَّتي طلبها الوزير ابن الفرات

 يل، 
ٍّ
اعِة، فاأنفذه يف مهم اإذ قال: »اأريُد َرُجاًل ل ُيوؤِمُن باهلِل، ول باليوِم الآخِر، يطيعني حقَّ الطَّ

بع كانت هذه  . وبالطَّ
)4(

 عليه، واأغنيته«
ُ
فاإذا بلَغ فيه ما اأر�صمه له، اأح�صنت اإليه اإح�صانًا يظهر

عب الَّذي كان يجوع ويعرى يف  ائِب الَّتي اأنهكت ال�صَّ ُة جبايَة الأمواِل، وحت�صيَل ال�رضَّ املهمَّ

�صبيل اأدائها، حتَّى ل يتعر�َص ل�صوء من قبل اأولئك اجلباة الق�صاة.

 برغِد العي�ِص 
ْ
ُهم

َ
اُم وَمْن ركَب مركب وهكذا ُيالحُظ اأنَّه يف الوقت الَّذي كان يتمتع به احلكَّ

الأوبئة  من  ويعانون  الفقر،  مرارَة  عوَن 
َّ
يتجر النَّا�ِص  من  الأعظمُ  واُد 

َّ
ال�ص كان  احلياِة،  ونعيِم 

ويجل�صاِن يف َد�ْصٍت واحد، وظالَّ على هذا احلال اإىل اأن دبَّر اأحدهما لالآخر فقتله. احل�صارة الإ�صالمية1: 179- 180.

ادرات والواردات على الب�صائع املنقولة؛ وت�صمى )املكو�ص(، و�رضائب  روع، و�رضائب ال�صَّ )1( ك�رضائب الزكاة على الزُّ

عن  زاد  ما  كلَّ  وَن  يعدُّ الفقهاء  »كان  ة. 
ّ
القانوني وغري  القانونية،  ال�رضائب  من  الكثري  وغريها  واحلوانيت،  الأ�صواق 

ع يف هذا اجلانب  ة«. للتو�صُّ
ّ
ة( �رضائب غري قانوني ة )وهي: ع�رض الأر�ص، والزكاة، وجزية اأهل الذمَّ

َّ
عي ائب ال�رضَّ ال�رضَّ

ة يف القرن الرابع الهجري، وقد ا�صتوفى الكاتب يف هذا الف�صل 
َّ
ينظر الف�صل الَّذي عقده اآدم ميتز على امل�صائل املالي

الف�صل من �رضائب، ور�صوم، وجباية، واإقطاع، وتركات، واأخما�ص، وم�صادرات، ودواوين  يتعلق يف هذا  كلَّ ما 

ة 1: 207- 254.
َّ
واحتكار، وغري ذلك. احل�صارة الإ�صالمي

ة يف القرن الرابع الهجري 1: 234.
َّ
)2( احل�صارة الإ�صالمي

اٍت، ملك 
َّ
)3( هو اأبو احل�صن، علي بن حممد بن مو�صى بن احل�صن بن الفرات، وزَر للمقتدر باهلل بن املعت�صد باهلل ثالث مر

ع، ينظر: الوزراء اأو حتفة  اراً فاتكًا، فيه كرٌم و�صيا�صٌة. قتل �صنة 312هـ. للتو�صُّ
َّ
من املال ع�رضة اآلف األف دينار. كان جب

اج، دار اإحياء الكتب العربية 1958، �ص 
َّ
تار اأحمد فر

َّ
ابئ، حتقيق: عبد ال�ص الأمراء يف تاريخ الوزراء، لأبي احل�صن ال�صَّ

11- 27، املنتظم 13: 241- 244، وفيات الأعيان 3: 421- 429، النجوم الّزاهرة 3: 197

ة 1: 251- 254.
َّ
)4( احل�صارة الإ�صالمي
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ائب الباهظة من جهة، والغالء الفاح�ص من جهٍة اأخرى، وهذا ممَّا دفع  واملجاعات اإثر ال�رضَّ

اِر، 
َ

�ص
َ
، حيث راح البع�ص يحتالون على اأهل النِّعم والي

)1(
الكثري من النا�ص اإىل امتهان )الُكْدية(

وا منهم املال باأيِّ طريقٍة كانت. وقد انت�رضت هذه الظاهرة انت�صاراً وا�صعًا، فكانت  حتَّى يبتزُّ

وذكر  املناكاة  يف  ة 
َّ
ائي

َّ
الر لِتِه  مطوَّ يف   

)2(

ِّ
اخلزرجي ُدلف  اأبي  من  كلٌّ  فها  وظَّ ًة 

َّ
ثر ًة 

َّ
اأدبي ًة  مادَّ

 يف مقاماِتِه 
)3(

الهمذاينِّ )358- 398هـ( ماِن  الزَّ األعيبهم وحيلهم. وبديِع  املُْكِدين، وو�صف 

.
)4(

الَّتي بلغت اأربَع مئِة مقامٍة، َنَحَلها اأبا الفتح الإ�صكندرّي يف الكدية وغريها

د املجتمع  يهدِّ ، بل تفاقمت امل�صكلة، حتَّى غدت خطراً  ومل يتوقَِّف الأمر عند هذا احلدِّ

ْت اأعداُدُهم كرَثًة ُمفرطًة، وخا�صًة يف بغداد  اآنذاك، فقد انت�رض اللُّ�صو�ص يف كلِّ مكاٍن، وكرُثَ

 يف كلِّ 
َ
عر ارين، َن�رَضَِت الذُّ

َّ
�صوا حركًة ُعرفت بحركة العي ابع واخلام�ص، واأ�صَّ

َّ
طوال القرنني الر

النَّا�ص واأمتعتهم، وما زال  اأموال  وَر وا�صتولوا على  الدُّ اأفراُدها  حدٍب و�صوب، فقد هاجم 

وا على الأمور، واأخذوا 
ُ
اد، وَغَلب وا بالقوَّ

ُ
ب اأمرهم ي�صتفحل �صيئًا ف�صيئًا حتَّى »ركبوا اجلنَد، وتلقَّ

ًة للتفاوت احلادِّ بني 
َّ
. وكان ظهور هذه الفئة نتيجًة طبيعي

)5(
روب« اخلفارة عن الأ�صواق والدُّ

ة، فقد تكلَّم قبل ذلك العهد مبئٍة 
َّ
ل من ك�صف عن هذه الظاهرة الجتماعي ل وطلب املال. وُيَعدُّ اجلاحظ اأوَّ )1( اأي: التَّ�صوُّ

ابع، فنقل عن اجلاحظ، 
َّ
 جاء البيهقي يف اأوائل القرن الر

َّ
ين، وذكر اأ�صماءهم، وبع�ص حيلهم، ثم وخم�صني �صنة عن املَُكدِّ

ع باحلديث عن اأ�صناف املكّدين، واأفعالهم، ونوادرهم. ثم اتَّبعهما اأبو دلف اخلزرجي، واألَّف ق�صيدًة طويلًة يف  وتو�صَّ

ا الهمذاين فكان من اأف�صل من كتب يف هذا املجال، فقد امتاز اأ�صلوبه  َم كثرياً على �صابقيه. اأمَّ اأ�صناف املكدين، وتقدَّ

ة يف القرن 
َّ
وعَة واجلمال. احل�صارة الإ�صالمي

َّ
ِة الَّتي اأ�صفت على مقامته الر

َّ
بغِة البالغي ِة، ف�صاًل عن ال�صِّ بالر�صاقة واخلفَّ

ابع 1: 459- 460. 
َّ
الر

احب بن عباد، فيتجاذب الثنان اأطراف  ل كثرياً بني البلدان، وكان يرتاد جمل�ص ال�صّ  كثرُي امللح والظرف، تنقَّ
ٌ
)2( �صاعر

ائية مع 
َّ
اأبيات ق�صيدته الر اأبي دلف، بالإ�صافة اإىل معظم  اأدِب  الثَّعالبي يف يتيمته نتفًا من  اأثبت  حديث الأدب. وقد 

�رضوحها. يتيمة الدهر 3: 413- 436. 

 انتقل اإىل هراة �صنة 380هـ، ثم جازها 
َّ
)3( هو اأبو الف�صل، اأحمد بن احل�صني بن يحيى الهمذاين، ولد يف همذان 358هـ، ثم

مان، ومعجزة همذان، ونادرة الفلك،  اإىل ني�صابور حيث ذاع �صيته، وطارت �صهرته. و�صفه الثعالبي بقوله: »بديُع الزَّ

ة الع�رض«. وقد اأفرد الثعالبي للهمذاين بابًا يف يتيمته يذكر فيه اأحواله و�صفاته. يتيمة 
َّ
هر، وغر وبكر عطارد، وفرد الدَّ

هر 4: 293- 334، معجم البلدان، �صهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي، حتقيق: فريد عبد العزيز اجلندي، دار  الدَّ

ة، بريوت- لبنان، 1: 370- 406، وفيات الأعيان 1: 127- 129.
َّ
الكتب العلمي

ا راويته فهو عي�صى بن  )4( يتيمة الدهر 4: 294، معجم الأدباء 1: 374. واأبو الفتح الإ�صكندري بطل مقامات الهمذاين، اأمَّ

ه�صام. وال�صخ�صيتان )البطل والراوي( من ن�صيج خيال الهمذاين واإبداعه.

اهرة 4: 113- 114. )5( النجوم الزَّ
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ُع اأفراُدَها البوؤ�َص واحلرماَن، و�صتَّى 
َّ
ِف والنَّعيِم، وبني طبقٍة يتجر غ اأفراُدَها يف الرتَّ

َّ
طبقٍة يتمر

اأنواِع القهِر واملهانِة، فاأدى ذلك اإىل وقوع الكثري من ال�صطرابات واملعارك الَّتي ن�صبت بني 

ة يف البالد، 
َّ
اأثَّر ذلك »على احلياة الجتماعي النَّا�ص على اختالف اأطيافهم واأجنا�صهم، وقد 

بع�ص  يف  بغداد  وتعر�صت  واملوُت،  واجلوُع،  واخلراُب،  ماُر  والدَّ عُب، 
ُّ
والر الفزُع  فانت�رض 

.
)1(

فرتات البويهيني لدماٍر تامٍّ نتيجَة ن�صوِب تلك املعارك بني الأطراف املتنازعة«

 ، ة من جمو�ٍص، ون�صارى، ويهوٍدِ مَّ ولبدَّ من الوقوف يف هذا املو�صع على حال اأهلِّ الذِّ

الَّتي  واملناو�صات،  ال�صطرابات  تلك  عن  ما-  حدٍّ  – اإىل  مبعزٍل  هوؤلء  كان  فقد  و�صابئة، 

، فاتَّ�صمت حياتهم بهدوٍء وا�صتقراٍر لقاء دفع جزيٍة ب�صيطٍة 
ّ
�صهدتها البالَد خالل العهد البويهي

ِة؛ 
َّ
بقِة الأر�صتقراطي بقِة الو�صطى، وثالثَة دنانرٍي للطَّ بقِة الدنيا، ودينارين للطَّ ل تتجاوز ديناراً للطَّ

. وهذا 
)2(

هباِن، والأطفاِل، والفقراء، وذوي العاهات
ُّ
ومل تكن ُتوؤخذ اجلزيَة من النِّ�صاِء، والر

ِة عا�صوا يف جوٍّ من التَّ�صامِح، وانخرطوا يف املجتمع الإ�صالمي، وعوملوا  مَّ يدلُّ على اأنَّ اأهل الذِّ

ُة يف 
َّ
ِل احلكومُة الإ�صالمي ِة كاملًة، فلم تتدخَّ

َّ
يني معاملًة ح�صنًة، ومتتَّعوا بحريَِّة اإدارِة �صوؤونهم الدِّ

.
)3(

�صعائرهم البتََّة، بل كان يبلغ الأمر من بع�ص اخللفاء اأن يح�رَض مواكبهم واأعيادهم

ِة، وقد عملوا يف خمتلف املجالت، وحظوا 
َّ
ولِة الإ�صالمي ون جزءاً من الدَّ

ُّ
وهكذا �صار الذمي

ام  ة، بل ارتقى بع�صهم اإىل اأعلى املنا�صب، ونالوا ثقَة اخللفاِء واحلكَّ بكثرٍي من الوظائف املهَمّ

ُه 
ُ
ولِة( حكمه لفار�ص، كان اإىل جانبه كاتب  بُن بويه )عماُد الدَّ

ُّ
على حدٍّ �صواء، فعندما ا�صتهلَّ علي

. وعندما 
)4(

ووزيره اأبو �صعد اإ�رضائيل بن مو�صى النَّ�رضايّن، ذو املقام الرفيع، والراأي امل�صموع

ُه اأبا العالء �صاعد بَن 
َ
ولِة بختيار اإىل الب�رضة �صنة )357هـ( ا�صتخلف على بغداَد كاِتب خرج عزُّ الدَّ

 الطائع هلل 
ِّ
ا�صي

َّ
. وكذلك كان للخليفِة العب

)5(
 فيما بعد خليفة الوزراء

َّ
ثابٍت النَّ�رضاينَّ الَّذي �ُصمي

ة يف بالط البويهيني �ص 30.
َّ
)1( احلياة الأدبي

)2( ع�رض الدول والإمارات �ص 261.

ة 1: 87.
َّ
)3( احل�صارة الإ�صالمي

ة ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي والثقايف )مقاطعة فار�ص( 334- 
ّ
ولة البويهي )4( جتارب الأمم 1: 299-300 ، تاريخ الدَّ

447هـ، 945- 1055م، للدكتور ح�صني منيمنة، دار اجلامعة، 1407هـ- 1987م، �ص 289.

)5( جتارب الأمم 2: 243، الكامل يف التاريخ 8: 580.
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وَن هو 
ُّ
ها الَّتي تولها الذمي ، وفيما يبدو اأنَّ اأعلى املنا�صب واأهمَّ

)1(
)ت: 381هـ( كاتٌب ن�رضاينٌّ

ولة  ( اّلذي وزر لع�صد الدَّ من�صب الوزير، فقد حظي بهذا املن�صب )ن�رض بن هارون الّن�رضاينُّ

 ويل الوزارة 
)2(

. وممَّن توىل من�صب الوزارة بالقاهرة اأي�صًاً )�صدقة بن يو�صف الفاّلحي(
ِّ
البويهي

ما بني عامي )436- 439هـ(، كان يهوديًا فاأ�صلم، وكان يدير معه الوزارة اأبو �صعد التَّ�صرتي 

:
)3(

اليهودي. وقد ا�صتاء امل�صلمون من ذلك، ولذلك قال احل�صن بن خاقان

ــوا ــُغ ــَل ــــْد بَ مــــاِن َق ــذا الــــزَّ ـــ ــوُد ه ـــ ــه ـــْم َوقــــــْد َمـــَلـــُكـــوايَ ــــ ـــه ـــاِل ــــَة اآَم ــــايَ َغ

ــُم ـــ ــَده ــْن ــــــاُل ِع َ ــْم، وامل ـــ ــه ــْي ـــزُّ ِف ـــِع ـــُكال ـــل َ ـــاُر وامْل ـــتَـــ�ـــضَ ِوِمـــْنـــهـــــــُم امْلـُــ�ـــضْ

لـَـُكــم ــْحــُت  ــ�ــضَ نَ اإين   ٍ ِمــ�ــرصْ اأهـــــَل  ــُكيـَــا  ــَل ــَف َد ال ـــوَّ ـــهــــ ــــْد تَ ُدوا، َق تـَـــهـــــــــوَّ

 ،
)4(

ولِة( يف بالد فار�ص اأّما املجو�ص فقد برز منهم عبيُد اهلل بُن الف�صل، اأحُد قادِة )بهاء الدَّ

واحلريّة  وامل�صاواة  التَّ�صامِح  من  باأجواٍء  نعموا  قد  ميني  الذِّ اأنَّ   ُ نيَّ
َ
يَتب وهكذا  كثريون.  وغريه 

بو�صفهم  دورهم  ومار�صوا  ِة، 
َّ
واملدني ِة 

َّ
يني الدِّ بحقوقهم  فتمتَّعوا  ِة، 

َّ
الإ�صالمي ولِة  الدَّ ظلِّ  يف 

اِء، 
َّ
واوين، واملوظفني، والأطب اأع�صاء فاعلني يف املجتمع، فكان منهم جمٌع غفرٌي من كتَّاب الدَّ

املهن واحلرف  من  اإىل ممار�صتهم عدداً  اإ�صافًة  اِر،  مينَي، والأدباِء، والتُّجَّ يا�صينَي، واملنجِّ
ِّ
والر

ِة 
َّ
يا�صي

َّ
ال�ص احلياة  م�رضح  عن  بعيدين  يكونوا  مل  الذميني  اإنَّ  القول:  ميكن  هنا  ومن  املختلفة. 

املجتمع  لذلك  العامِّ  النَّ�صيج  من  رئي�ٌص  بل هم جزٌء  العهد،  ِة يف ذلك 
َّ
والثقافي ِة 

َّ
والجتماعي

ى اإىل تاأثُّر العرب بتلك   وامتزاجه فيه، وهذا ما اأدَّ
ِّ
الَّذي ات�صم بانفتاحه على الوافد الأجنبي

العنا�رص الوافدة، الَّتي راحت تن�رص عاداِتَها وتقاليَدَها، ومعتقداِتَها، يف اأو�شاط هذا املجتمع 

الفة؛ لذا �صاأتكلم فيما �صياأتي 
َّ

ة ال�ص
َّ
الَّذي ا�صطبغ ب�صبغٍة جديدٍة، امتاز بها عن الع�صور العربي

ِة.
َّ
ولة الإ�صالمي ِة يف تلك احلقبة من تاريخ الدَّ

َّ
 املظاهِر الجتماعي

ِّ
عن اأهم

ة 1: 108.
َّ
)1( احل�صارة الإ�صالمي

)2( �صدقة بن اأبي الف�صل بن يو�صف بن علي الفالحي الإ�رضائيلي امل�صلماين، اأ�صلم يف ال�صام، وخدم وزير الديار امل�رضية 

اأيامه بعد اجلرجرائي؛ اإذ �رضعان ما حمل  اأبا القا�صم اجلرجرائي، وويل الأمر من بعده. ومل تطل  والدولة امل�صتن�رضية 

اإىل خزانة البنود، وقتل فيها 440هـ. تاريخ الإ�صالم )حوادث ووفيات 441- 460( �ص 478، الوايف بالوفيات 16: 303.

ة 1: 118.
َّ
)3( احل�صارة الإ�صالمي

ة )مقاطعة فار�ص( �ص 289.
َّ
)4( تاريخ الدولة البويهي
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2- اأهّم املظاهر الجتماعيَّة يف عهد البويهيني:

اإىل  امليُل  ة 
َّ
العبا�صي اخلالفة  تاريخ  من  املريرة  احلقبة  تلك  يف  املجتمُع  به  ميتاُز  ما   

َّ
اأهم اإنَّ 

البغاِء،  نحو  الثَّالثة  بطبقاِتِه  املجتمع  اأفراِد  معظُم  اندفع  فقد  واملجون؛  واخلالعة،  الق�صف، 

د ما قيل  واللِّواِط، واخلمِر، وجمال�ِص الأن�ِص، وغري ذلك من اأدوات التَّ�شليِة واللَّهِو. وهذا يوؤكِّ

اإذ طراأت على  ِة على الإطالق؛ 
َّ
العبا�صي اأقبح عهود اخلالفة   كان من 

َّ
البويهي العهَد  اإنَّ  اآنفًا: 

 هذه املتغريات هي: 
َّ
ت اإىل هذا التَّدهور الأخالقي، ولعلَّ اأهم ات اأدَّ املجتمع كثرٌي من املتغريِّ

، حاملًة معها عاداتها وتقاليدها، حمافظًة 
ِّ
ْلِب املجتمع العربي ِة اإىل �صُ

َّ
-  دخوُل املراأة الأعجمي

ِر املبالغ فيه.
ُّ
على ترفها، وبذخها، منغم�صًة يف اأجواٍء من التَّحر

ف والبذخ،  -  ميُل بع�ِص اخللفاِء العبا�صيني- ومن لذ بهم من اأمراء ووزراء وقادة- اإىل الرتَّ

الع�رض على   بعيٌد يف ذلك 
ٌ
اأثر الَّذين كان لهم  النِّ�صاِء والغلمان  الواِفِد من  واللَّهو يف ظلِّ 

اللَّهِو  اأدوات   
ِّ
اأهم والنِّ�صاُء من  الغلماُن  كاَن  هنا  . ومن 

)1(
�صواء ة على حدٍّ  والعامَّ ة  اخلا�صَّ

واملجون يف ذلك الع�رض.

اأ- الغلمان:

انفتاحها  اإىل  ى  اأدَّ الأر�ص،  ِة وامتداَدَها على رقعٍة وا�صعٍة من 
َّ
الإ�صالمي ولِة  الدَّ ِاتِّ�صاَع  اإنَّ 

كران ذوي الوجوه  على كثرٍي من الأمم، والتاأثُّر بعاداتها وتقاليدها، ومن ذلك التاأثُّر اتخاُذ الذُّ

احل�صان والقدود املم�صوقة، خدمًا من جهٍة، وم�صدر متعٍة من جهٍة اأخرى، وهكذا بداأت هذه 

ِة 
َّ
 املظاهر الجتماعي

ِّ
، حتَّى غدت اإحدى اأهم

ِّ
 الإ�صالمي

ِّ
اهرُة َتَت�رَضَُّب اإىل املجتمع العربي الظَّ

راح  فقد  بالغلمان(؛  )الغزل  ى  ي�صمَّ مبا  عراء  ال�صُّ قوايف  جلُّ  اأُفنيت  وقد  العبا�صي،  الع�رض  يف 

ِع من  التَّوجُّ الَّذي قيل يف  الغزُل  عراُء ي�صفون ميلهم، و�صغفهم بهوؤلء اخلدم، حتَّى غدا  ال�صُّ

.
)2(

ِر يعادُل ما قيل يف النِّ�صاء على الأقل هوى املذكَّ

اد، دم�صق، 1411- 1412هـ 1991-  عريَّة، الدكتورة اأحالم الزعيم، مطبعة الحتِّ )1( قراءات يف الأدب العبا�صي، احلركة ال�صِّ

1992م، �ص 315.

ة يف القرن الرابع الهجري 2: 166.
َّ
)2( احل�صارة الإ�صالمي
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ِة، حتَّى اأ�صبحوا جتارًة رائجًة لقت 
َّ
ولِة الإ�صالمي وما زال الغلمان يتزايدون يف حا�رضة الدَّ

ا�صون يجلبونهم من اأماكَن  ت على اأ�صحابها اأمواًل طائلًة، ِلذا راح النخَّ جناحًا كبرياً، فقد درَّ

 ،
ُّ
والأوربي  

ُّ
والإفريقي  ، الآ�صيويُّ فمنهم  دِة،  املتعدِّ لالأذواق  اإر�صاًء  بعيدٍة،  واأ�صقاع  خمتلفٍة، 

.
)1(

وم كانوا من اأكرث اخلدِم وجوداً يف بغداد
ُّ
قالبَة والر ولعلَّ الأتراَك وال�صَّ

ة، ما عدا اخللفاء، فاإنَّه مل ي�صمع  ة واخلا�صَّ وعلى هذا النحو اأ�صبح الولع بالغلمان �صاأَن العامَّ

باٌع طويٌل يف ذلك،  البويهيون ووزراوؤهم فلهم  ام  اأّما احلكَّ  .
)2(

ا�صتهرت بغالٍم اأنَّه  عن خليفٍة 

ولِة( اإثر وقوع اأحد غلمانه يف الأ�رض؛  ومن هذا القبيل، ما ُيْحَكى عن الأمري بختيار )عزِّ الدَّ

اإذ ُجنَّ جنونه، وحزن حزنًا �صديداً، حتَّى اإنَّه َعدَّ فجيعَتُه بهذا الغالِم فوق فجيعته باململكة، 

 
ُ
اِب، وانقطع اإىل البكاء، ومازال يظهر عاِم وال�رضَّ والن�صالخ منها ومن النَّعيم، فامتنع عن الطَّ

ر  . ولي�ص هذا فح�صب، بل تطوَّ
)3(

ُه النَّا�ُص، و�صقط من عيونهم كوى حتَّى ا�صتخفَّ احلزن وال�صَّ

. والق�ص�ص على 
)4(

التهلكة اإىل  باأبطالها  اأودت  �صائقٍة،  ٍة 
َّ
اإىل ق�ص�ٍص غرامي الغلمان  مو�صوُع 

را�صة والتَّحليل. ذلك كثرية تغ�صُّ بها الكتب الَّتي تناولت هذا الع�رض بالدِّ

ت يف ذلك العهد فهي:  ة الَّتي تف�صَّ
َّ
ة الثاني

َّ
اأّما الظاهرة الجتماعي

ب- البغاء:

املراأة  اإىل دخول  ذلك  بُب يف 
َّ

ال�ص ويعود  وا�صعًا،  انت�صاراً  العهد  البغاء يف هذا  انت�رض  لقد 

املراأة احلفاظ  ، فقد حاولت هذه 
ِّ
 والإ�صالمي

ِّ
العربي املجتمع  ْلِب  اإىل �صُ َرِة 

ِّ
املتحر ِة 

َّ
الأعجمي

رْيَ اإىل ذلك اآنفًا، فانغم�صت يف اللَّهو واملجون، وكان 
على بذخها، وترفها، ومتعتها، كما اأُ�صِ

ِة الَّتي توالت عليها الأرزاء وامِلحن، فراحت تبحُث عن  نتيجَة ذلك اأن انت�رَض البغاُء بني العامَّ

ات وال�صهوات. ولبدَّ من  ة الَّتي ما فتئت ت�صعى وراء امللذَّ فيِه والت�صليِة، وبني اخلا�صَّ ِل الرتَّ
ُ
�ُصب

)1( ع�رض الدول والإمارات �ص 261.

ة 2: 168.
ّ
)2( احل�صارة العربي

)3( جتارب الأمم 2: 372، املنتظم 14: 247، البداية والنهاية 11: 311.

ة 
ّ
ة يف القرن الرابع الهجري 2: 168- 173، فقد اأورد املوؤلِّف عدداً من الق�ص�ص الغرامي

َّ
ع، ينظر: احل�صارة الإ�صالمي )4( للتو�صُّ

اأ�صبه بق�ص�ص العذريني، بل تكاد تفوقها جماًل وروعًة.
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اهرَة مل تكن يف جميع الأقاليم على م�صتوًى واحٍد  اأنَّ هذِه الظَّ اإىل  الإ�صارِة يف هذا املو�صِع 

يوع، بل تفاوت انت�صارها بح�صب البالد، فقد كانت اأكرَث انت�صاراً يف بالد  من النت�صاِر والذُّ

فار�َص  اإنَّ  اآخر:  اأي�صًاً يف مو�صٍع  املقد�صي، وقال   كما قال 
)1(

فار�ص »معدن اجلور والف�صاد«

ر مبا ي�صبُه القاعدَة اأنَّ كلَّ بلٍد على بحٍر اأو 
َّ
. على اأنَّه قر

)2(
ِة ف�صقًا

َّ
اأكرُث اأقاليم اململكة الإ�صالمي

. وقال عن 
)3(

نى، واللِّواط، م�شت�شهداً على ذلك ب�شرياف، وبخارى، وعدن نهٍر يكرث فيه الزِّ

. ومل تكن �صرياُز بعيدًة عن ذلك، 
)4(

ثُت عن ن�صائها ب�صيٍء قبيٍح« �صرياف يف مو�صٍع اآخر: »ُحدِّ

نى ظاهرًة فيها، وكان  َقٌة« كما قال املقد�صي. وكانت دور الزِّ
َ

 َف�ص
ْ
اُرُهم  َلَوَطٌة، وجُتَّ

ْ
فـ»عدوُلُهم

امات، حتَّى املقابر مل ت�صلم من انت�صار مثل هذا النوع من  يق�صدها النَّا�ص كما يق�صدون احلمَّ

.
)5(

الف�صاد

 بقوله 
ُّ
ا العراق فقد ا�صتهرت اأي�صًاً بكرثة الفواح�ص، ول�صيما بغداد الَّتي و�صفها املقد�صي اأمَّ

. وعلى اأيِّ 
)6(

لطاِن«
ُّ

اإنَّها: »كّل يوٍم اإىل ورا... مع كرثِة الف�صاِد، واجلهِل، والف�صِق، وجوِر ال�ص

، فعلى 
ً
ِة يف ذلك العهد بكل ما للكلمة من معنى

َّ
يعِة الإ�صالمي حاٍل فقد انتهكت حرمُة ال�رضَّ

ها قا�صيًا جّداً، فقد فر�ص ع�صد الدولة  اهرة، وجعل حدَّ غم من اأنَّ الإ�صالَم حارب هذه الظَّ
ّ
الر

، واإىل مثل ذلك ذهب الفاطميون يف م�رض،  �رضيبًة على اأولئك اللَّواتي جعْلَن البغاَء مهنًة لُهنَّ

.
)7(

�صوم على بيوت الفواح�ص
ُّ
فقد فر�صوا الر

اإنَّ  بل  والفجور،  الفح�ِص  عن  يتورْعَن  ل  مب�رض  النِّ�صاَء  اأنَّ  اإىل  اأي�صًاً  املقد�صي  اأ�صار  وقد 

اإىل احلدِّ  الف�صُق والفجوُر يف م�رض  انت�رض  . لذا 
)8(

اإحداهنَّ قد تتخذ زوجني يف الوقت نف�صه

)1( اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم �ص 323.

)2( اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم �ص 41.

)3( اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم �ص 43.

)4( اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم �ص 326.

)5( اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم �ص 328.

)6( اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم �ص 107.

ة 2: 174.
َّ
)7( احل�صارة الإ�صالمي

)8( اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم �ص 169.
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رقات، كما منع الأ�صاكفة من عمل  اء من امل�صي يف الطُّ
َ

 النِّ�ص
)1(

الَّذي منع فيه )احلاكم باأمر اهلل(

، وكانت اإذا دعت ال�رضورة خلروج غا�صلٍة اأو قابلٍة ا�صتوؤذن يف ذلك برقعٍة ُترفع  خفاٍف َلُهنَّ

.
)2(

طة لي�صمح بذلك اإليه، فيوقِّع عليها اإىل متويل ال�رضُّ

، و�صاعت بني امل�صلمني 
ِّ
اهرُة يف الو�صط الجتماعي من هنا ُيالحظ كيف انت�رضت هذه الظَّ

ين والفقهاء، وخا�صًة يف بالد فار�ص الَّتي  ِت، و�صعِف دور رجال الدِّ اإثر غياِب اأجواء التَّزمُّ

الكتَّاب  واأ�صبح   ،
)3(

جليٍل عامِلٍ  من  �صهر�صتان  فقد خلت  فقهاوؤها،  وَجِهَل  علماوؤها،  غاب 

َة 
َّ
املكانَة الجتماعي الكتَّاُب  احتلَّ  �صرياز. وهكذا  الفقهاء يف  من  قدراً  واأرفَع  اأ�صمى مكانًا، 

.
)4(

الأوىل يف تلك البالد عمومًا

والظاهرة الثالثة الَّتي تف�صت يف املجتمع هي:

ج- اخلمر:

اللَّهو  اإذ لبدَّ منها حتَّى تكتمَل عوامُل  ابقتني؛ 
َّ

ال�ص اهرتني  الظَّ اهرُة مع  الظَّ ترافقت هذه 

ة، كما كان احلال عليه  ة والعامَّ َها عند اخلا�صَّ
ُ

والتَّ�صلية، فقد �صاعت اخلمرُة، وانت�رضت جماِل�ص

ادعَة بحقِّ مرتكبيها، اإلَّ اأنَّ انت�صارها مل يكن 
َّ
مها، واأوجد العقوبَة الر

َّ
قبل الإ�صالم الَّذي حر

باختالف  عليها  النَّا�ِص  اإقبال  اختلف  فقد  ِة، 
َّ
الإ�صالمي البلدان  �صائر  َها يف  نف�صِ رجِة  الدَّ على 

البالد، ففي الوقت الَّذي منَع احلجاُز هذه الظاهرَة، وعاقب عليها، كان العراق ل يرى باأ�صًا 

ِت 
َ
ديد، ُبِني فيها، بل اأقبل اأهُلُه عليها اإقباًل �صديداً، متجاهلني حرمتها، ونظراً لهذا الإقبال ال�صَّ

ام، واحلجاز، واملغرب، اأبو علي املن�صور بن العزيز باهلل العبيدي الفاطمي، ولد �صنة 375هـ، توىلَّ  )1( �صاحب م�رض، وال�صَّ

ماء، وقد و�صفه  اكًا للدِّ اخلالفة �صنة 383هـ، مات �صنة 411هـ. كان جواداً، �صمحًا، خبيثًا، ماكراً، رديء العتقاد، �صفَّ

ع ينظر: وفيات الأعيان 5: 292- 298، مراآة  ن العتقاد«. للتو�صُّ اليافعي بقوله: »كان �صيطانًا مهيبًا، خبيَث النَّف�ص، متلوِّ

اجلنان 3: 20 النجوم الزاهرة 4: 177. 

ة 2: 176.
ّ
)2( احل�صارة الإ�صالمي

)3( اأح�صن التقا�صيم �ص 331.

ة )مقاطعة فار�ص( �ص 293.
ّ
)4( تاريخ الدولة البويهي
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 .
)1(

ات ِب اللَّهو وامللذَّ اراُت ل�صتقبال طالَّ احلاناُت واخلمَّ

يتوَرْعَن عن  فيها ل  اَء 
َ

النِّ�ص اأنَّ  اآنفًا  املقد�صي  بنيَّ  الأمر كثرياً يف م�رض؛ فكما  يختلِف  ومل 

 ،
)2(

يخ �صكران الفجور، بنيَّ حال �صيوِخَها الَّذين ل يتورعون عن �رضب اخلمور، حيث ترى ال�صَّ

م�رض  يف  َكرُثَْت  لذا  ان!! 
َّ
ب ال�صُّ باأحوال  بالك  فما  والنِّ�صاء،  يوخ  ال�صُّ حاُل  هو  هذا  كان  فاإذا 

احلاناُت، ومل َيُقِم الفاطميون باأيِّ اإجراٍء �صوى اأنَّهم منعوا يف اآخِر عهدهم بيَع اخلمر، وارتياد 

اك�ص املدينة 
َّ
ارين يف اآخر جمادى من كلِّ �صنة. ول يختلف الأمر كثرياً عنه يف مر قاعات اخلمَّ

اب، بل كان معظم اأهلها �ُصكارى يف اأول  امل�صهورة بكرثة اأعنابها، فقد َوِلَعت ن�صاوؤها بال�رضَّ

.
)3(

جني العنب

ِة 
َّ
اهرُة الَّتي كادت اأن تختفي يف الع�صور الإ�صالمي ومن هنا يالحظ كيف عادت هذه الظَّ

»�رضب  اأ�صبح  فقد  املختلفة،  املجتمع  طبقات  بني  جديد  من  يوع  والذُّ النت�صار  اإىل  الأوىل 

كتور  الدُّ قال  كما  القوم«؛  و�رَضاة  والوزراء،  الطنِي، 
َّ

ال�ص جمال�ِص  من  كثرٍي  يف  معتاداً  اخلمر 

، حتَّى اخللفاء مل يكونوا بعيدين عن مثل هذه املجال�ص، فقد ُحكي عن اخلليفة 
)4(

�صوقي �صيف

ن وال�صتحالة،  ريِة، كثرَي التلوُّ
َّ

ًا للمال، قبيَح ال�ص
َّ
ب ماء، حُمِ اكًا للدِّ القاهر باهلل اأنَّه »كان َهِرجًا، �صفَّ

ام بني بويه،  ا حكَّ . اأمَّ
)5(

َت اأحواُلُه، وذهَب عقُلُه« ُمْدِمَنًا على �رُضِْب اخَلْمِر، فاإذا �رضبها، تغريَّ

ووزراوؤهم فلم يردعهم رادٌع، ومل يزجرهم زاجر عن اإقامة جمال�ص الأن�ص والطرب، حيث 

الق�صِف  ثوُب  َتدى 
ْ
وُير والوقار،  احل�صمِة  ثوُب  وُيطِرُح  الأقداح،  وت�رضب  اح، 

َّ
الر تدور 

ة، حتَّى  ة والعامَّ ماألوفًا عند اخلا�صَّ اأمراً  اأ�صبحت اخلمر  اأمر فقد  واخلالعة. ومهما يكن من 

الع  ع والطِّ التو�صُّ اأراد  ين، والأخبار على ذلك كثرية، فمن  الدِّ عند الق�صاة، وبع�ص رجال 

على مثل تلك املجال�ص فعليه بكتاب )الّديارات( لل�صاب�صتي )ت:388هـ(، اأو كتاب )قطب 

قيق القريواين )ت:425هـ(.
َّ
ور يف اأو�صاف اخلمور( للر ال�رضُّ

ة 2: 244.
َّ
)1( احل�صارة الإ�صالمي

)2( اأح�صن التقا�صيم �ص 169.

ة 2: 244.
َّ
)3( احل�صارة الإ�صالمي

ول والإمارات �ص 262. )4( ع�رض الدُّ

)5( املنتظم 14: 82، النجوم الزاهرة 3: 280.
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د- الغناء:

اُب ل يطيُب اإلَّ بوجود الغناء  رب؛ فال�رضَّ  م�صتلزماِت جمال�ص الأن�ص والطَّ
ِّ
ُيَعدُّ الغناُء من اأهم

ق�ص، ول�صيما جمال�ص ِعْليِة القوم الَّذين راحوا يتبارون يف جمع املغنني واملغنيات، ولو 
َّ
والر

بلغ بهم الأمر اإىل املَْكِر واخلديعِة، وفعل اخلليفة القاهر باهلل �صنة 321هـ؛ اإذ اأمر باإبطال اخلمر، 

 اأر�صل من ي�صرتي له كلَّ 
َّ
واملغاين، والقيان، واأمر ببيع اجلواري املغنيات على اأنَّهن �صواذج، ثم

.
)1(

حاذقٍة يف �صنعِة الغناء، حتَّى جمع يف ق�رضه اأبرع املغنيات باأرخ�ص الأثمان

اأّما  �صتار،  وراء  من  الطني 
َّ

وال�ص اخللفاِء  جمال�ِص  يف  املغنياُت  تغني  اأن  العادُة  جرت  وقد 

انت�صاُر  . ومل يكن 
)2(

تار
ِّ

ال�ص ما بني يدي  يغنني  ما  القوم والنوادي فكنَّ غالبًا  يف جمال�ص علية 

ِة الَّتي �صهدها الع�رُض 
َّ
الغناء واملغنني يف هذا العهد اأمراً طارئًا، بل كان ا�صتمراراً للنَّه�صِة الغنائي

ُل، فقد َكرُثَ املَُغنُّوَن يف عهد البويهيني كرثًة ُمْفِرَطًة، وقد اأ�صار   الأوَّ
ُّ
، والع�رض العبا�صي

ُّ
الإ�صالمي

والأغاين؛  رب  الطَّ عن  اأثناء حديثه  اهرة يف  الظَّ هذه  اإىل  400هـ(  التَّوحيدي )ت:  ان 
َّ
حي اأبو 

اجلانبني،  و�صتني جاريًة يف  – اأربعمئٍة  الكرخ  – ونحن جماعٌة يف  اأح�صينا  »وقد  قال:  اإذ 

احِلذِق واحُل�صِن،  البدور، يجمعون بني  بيان  ال�صِّ ًة، وخم�صًة وت�صعنَي من 
َّ
ُحر ومئًة وع�رضين 

وُرقباِئِه،  ِه  �صِ
َ
وَحر ِتِه  لعزَّ اإليه  ن�صُل  ول  به،   

ُ
نظفر ل  ُكنَّا  َمْن  �صوى  هذا  والِع�رَضِة؛  ِف، 

ْ
ر والظَّ

ِب، اإلَّ اإذا َن�صَط يف وقٍت، اأو َثِمل يف حاٍل،   بالِغناء وبال�رضَّ
ُ
وى ما كنَّا ن�صمُعُه ممَّن ل يتظاهر و�صِ

.
)3(

وخلع الِعذاَر يف هوًى قد حاَلَفُه واأ�صناه«

ومل يقت�رِض الغناُء على جمال�ِص اللَّهو فح�صب، بل كانت هناك جمال�ٌص للغناِء اخلال�ِص، بعيداً 

عن اأجواء اخلالعة واملجون. وقد كان التاأثُّر بالغناء قويًا عنيفًا، فمنه ما َي�رُضُّ، ومنه ما ُيبكي، 

ة انفعاله وطربه، اإزاء   قلَب �صاحبه، ويزيل عقله، حتَّى يقع مغ�صيًا عليه، من �صدِّ
ُ
ومنه ما يفطر

وِت، وعذوبُة الكلماِت، وروعُة الأحلان، ومن اأولئك  ما ي�صمع من غناٍء ُجِمَع فيه جماُل ال�صَّ

)1( املنتظم 13: 317- 318، الكامل يف التاريخ 8: 204، البداية والنهاية 11: 183.

ول والإمارات �ص 256.  )2( ع�رض الدُّ

ة، بريوت- لبنان، ط1 1417هـ، 
َّ
ان التوحيدي، حتقيق: خليل املن�شور، دار الكتب العلمي

َّ
)3( الإمتاع واملوؤان�شة لأبي حي

1997م، �ص 278.
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ابن  اإذا �صمع )نهاية( جاريَة  الَّذي  ويف،  ال�صُّ ابن فهم  الفن:  تاأثُّرهم بهذا  ِة  ب�صدَّ ُعرفوا  الَّذي 

:
)1(

املغنِّي ت�صدو بقول ابن زريق البغدادي

ــراً ــَم َق يل  ـــَداَد  ـــْغ بَ يِف  اهللَ  ـــْوِدُع  ـــتَ َمْطَلُعُهاأ�ـــضْ الأْزَراِر  ــَلــِك  َف ــْن  ِم ــَكــْرِخ  ــالْ ب

ـــي ـــِن ُع ـــَودِّ ــــْو يُ ي لَ ــــُه َوِبـــــــِودِّ ــــتُ ْع ُعـــــــُهَودَّ اأَُودِّ ل  واأينِّ  ــــاِة  ــــيَ احْلَ ــُو  ــْف ــضَ �

ُه.... َوَمن يْج�رُضُ 
ُ
 �صْعر

َ
ر اِب، وَهاَج، واأزبَد، وتعفَّ َغ يف الرتُّ

َّ
»�رضب بنف�صه الأر�َص، ومتر

ُق املُرقَّعَة ِقطعًة قطعًة، 
ِّ
ُكُل برجِلِه، وُيَخر

ْ
نوِّ ِمنُه، فاإنَّه يع�صُّ بنابه، وَيْخِم�ُص بُظْفِرِه، وَير على الدُّ

. وقد ذكر التوحيدي حالٍت كثريًة ت�صبه حالة ابن فهم. 
)2(

ويلُطمُ وجهه األف لطمٍة يف �صاعٍة«

اليزيدي  ابن  )بلَّور( جارية  اإذا طرب على ترجيعات  از(، كان  البزَّ )ابن غيالن  اأولئك  ومن 

اأذنيِه  يف  وُقِرَئْت  الورِد،  وماِء  بالكافوِر  وُر�صَّ  عليه،  مغ�صيًا  و�صقط  عينيه،  حماليق  انقلبت 

الَّتي تنتاب  ان بعدما يعر�ص كثرياً من حالت الهيجان 
ّ
اأبو حي . ثم يخل�ص 

)3(
قى املختلفة

ُّ
الر

جال 
ِّ
الر من  والأغاين  امل�صتمعني،  من  الأطراَب  هذه  ُت 

ْ
َذَكر »ولو  القول:  اإىل  امل�صتمعني، 

الأغاين  يف  كتابًا  �صنََّف  َمن  كلَّ  وزاحمُت   ، واأملَّ لطاَل  واحلرائر،  واجلواري،  بيان،  وال�صِّ

ة يف ذلك  ة والعامَّ رب بني اخلا�صَّ . وهذا دليٌل اآخر على �صيوع جمال�ص الغناء والطَّ
)4(

والأحلان«

العهد.

ِة 
َّ
ة من الإ�صارة اإىل تلك النَّوادي اللَّيلي

َّ
ولبدَّ يف نهاية احلديث عن هذه الظاهرة الجتماعي

اق�صات، 
َّ
 لي�صتمتعوا مبا ت�صدح به املغنيات، وما جتود به الر

)5(
باُن ِة الَّتي يدلُف اإليها ال�صُّ العامَّ

 اإىل ا�صتغالل هذه الظاهرة، واإيجاد �رضيبٍة جديدٍة من �صاأنها 
َّ
ولِة البويهي وهذا ما دفع ع�صَد الدَّ

)1( البيت الأول مثبٌت يف املحا�صن والأ�صداد، لأبي عثمان بن بحر اجلاحظ، حتقيق: الدكتور علي بو ملحم، دار ومكتبة 

ة الكلبي حتقيق: طائفة من 
َّ
الهالل، بريوت- لبنان، 1996م، �ص 333؛ ويف املطرب من اأ�صعار اأهل املغرب، لبن دحي

الأ�شاتذة، اإدارة ن�رص الرتاث القدمي، ط1، القاهرة، 1954، �ص 63 من دون ن�صبة. ويف زهر الآداب وثمر الألباب 3: 

فدي اإىل مطلع هذه  هر، للثعالبي 1: 340 للواأواء الدم�صقي، واأ�صار ال�صَّ 204 لبن زريق البغدادي، والبيتان يف يتيمة الدَّ

الق�صيدة امل�صهورة الَّتي بلغت اأربعني بيتًا، ون�صبها لبن زريق. الوايف بالوفيات 6: 285.

)2( الإمتاع واملوؤان�صة 268.

)3( الإمتاع واملوؤان�صة 269.

)4( الإمتاع واملوؤان�صة 277.

)5( احلياة الأدبية يف بالط البويهيني �ص 31.
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َة  اق�صات. فزاد بذلك العامَّ
َّ
ة، ففر�ص �رضيبًة على املغنيات والر

َّ
ولة املالي اأن تزيَد من عائدات الدَّ

�ص ل�صيِق ذات اليد، فهم ل ميلكون مال قوتهم، فاأّنى لهم ارتياد  كمداً، وحرمهم من هذا املتنفَّ

بقة امل�صحوقة اإلَّ التمتُّع بالأعياد والحتفالت  جمال�ص اللَّهو والت�صلية، لذا مل يعْد اأمام هذه الطَّ

لذلك  اجلميع،  الفرحة   
ُّ
وتعم بول،  الطُّ وُتدقُّ  الّزينات،  وترتفع  الولئم،  ُتقام  حيث  ة  العامَّ

ًة بغ�صِّ النَّظر عن الأديان واملذاهب، وهذا  جرت العادة يف هذا العهد الحتفال بالأعياد كافَّ

ة.
َّ
هو مو�صوع الفقرة التالي

هـ- الأعياد:

وائف  انت�رضت يف هذا العهد ظاهرُة الحتفال بالأعياد؛ اإذ راح جميع النَّا�ص من خمتلف الطَّ

يني عن  ي�صارك بع�صهم بع�صًا الحتفال بالأعياد، وهذا يدلُّ على غياب التزمُّت واللتزام الدِّ

ُِل التَّ�صلية 
جمتمٍع اختلطت فيه الأجنا�ُص والأديان، ومتازجت فيه ميوُل اأفراِدِه الباحثني عن �ُصب

ا بغداد فكادت اأن تكون  ، اأمَّ
)1(

فيه. ففي �صرياز مثاًل كانت الأ�صواق ُتزيَّن يف اأعياد الكفرة والرتَّ

ي�صني يف خمتلف الأديرِة، الَّتي مل  ًة من كلِّ وجٍه، فقد راح النَّا�ص يحتفلون باأعياد القدِّ
َّ
ن�رضاني

ين �صلٌة؛ مثل دير )درمال�ص( حيث  وار الَّذين ل تربطهم بالدِّ تخُل حتَّى يف غري الأعياد من الزُّ

»يجتمع ن�صارى بغداد اإليه، ول يبقى اأحٌد ممَّن يحبُّ اللَّهَو واخلالعَة اإلَّ تبعهم، وتقيم النَّا�ص 

. لي�ص هذا فح�صب، بل اتََّخَذ النَّا�ُص يف بغداَد الأديرَة 
)2(

فيه اأيَّامًا ويطرقونه يف غري الأعياد«

ات، كدير )�صمالو( »اأحد  الباردِة مكانًا ُتطلب فيه امللذَّ بب�صاتينها الف�صيحِة وقاعات �رضابها 

. ومل يكن احلال يف م�رض يختلف 
)3(

هات بغداد امل�صهورة، ومواطن الق�صف املذكورة« متنزَّ

ُب اللَّهو واخلالعة، كدير   معاهِد التَّ�صلية، يرتادها طالَّ
ِّ
عنه يف بغداد؛ اإذ كانت الأديرُة من اأهم

 الذي قال فيه اأبو هريرة اأحمد بن عبد اهلل بن اأبي الع�صام:
)5(

، ودير )الق�صري(
)4(

)مرحنا(

)1( اأح�صن التقا�صيم �ص 328.

ائد العربي، بريوت- لبنان، 
َّ
اب�صتي، حتقيق: كوري�ص عواد، دار الر د املعروف بال�صَّ يارات، لأبي احل�صن علي بن حممَّ )2( الدِّ

ط3، 1406هـ- 1986م، �ص 4.

يارات �ص 14. )3( الدِّ

يارات �ص 289.  مواطن اللَّعب، واللَّهو، والطرب، اإذ ل يكاد يخلو من املتطرحني واملتنزهني. الدِّ
ِّ
)4( ُيعدُّ من اأهم

يارات �ص 284. )5( اأحد الديارات املق�صودة حل�صن موقعه، واإ�رضافه على م�رض واأعمالها. الدِّ
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َق�ضِف ِمـــْن  الــقــ�ــضــر  ــِر  ــدي ب يِلْ  َظــــْرِف)1)َكـــْم  وِذي  ــَوٍة  ــْب �ــضَ ذْي  ُكـــلِّ  ــع  َم

ـــٍج ـــِن ــــِه بـــ�ـــضـــاِدٍن َغ ــــْي ـــِفلَـــهـــــــْوُت ِف ـــَو�ـــضْ ــــُع الْ ــــَداِئ ـــُه بَ ـــْن ُ َع ـــْقـــ�ـــرصُ تَ

)اأحد  الأعياد  تلك  ومن  الكثرية،  النَّ�صارى  باأعياد  امل�صلمون  احتفل  حال  اأيِّ  على 

ُد يف هذا  ُتْق�صَ كانت  الَّتي  الأديرِة  ى يف م�رض، ومن  ي�صمَّ يتونة( كما  الزَّ )عيد  اأو  ال�صعانني( 

 .
)2(

الأنبذة من  لذَّ وطاب  ما  وي�رضبون  اأيامًا،  فيه  النَّا�ُص  فيقيُم  باملو�صل،  الأعلى(  )دير  اليوم 

ويف )عيد الف�صح( كان امل�صلمون والنَّ�صارى يق�صدون )دير �صمالو( حتَّى ل يبقى »اأحٌد من 

. وكذلك الأمر يف )عيد الأحد( من 
)3(

ه فيه« رب واللَّهو من امل�صلمني اإلَّ ق�صده للتنزُّ اأهل الطَّ

ات( اإحدى معادن ال�رضاب، ومنازل الق�صف  ، وُيعمل هذا العيد يف )دير اخلوَّ
ِّ
ال�صوم امل�صيحي

النَّ�صارى وامل�صلمني. ويف ليلة  اإليه كلُّ من يقرب منه من  اللَّهو امل�صهورة، يجتمع  ومواطن 

جال، فال 
ِّ
اب�صتي- »الن�صاء فيها بالر املا�صو�ص يبلغ اللَّهو اأق�صاه؛ حيث تختلط -كما يقول ال�صَّ

. ومثُل هذه الأعياد كثريٌة جّداً، ل �صبيل 
)4(

يردُّ اأحٌد يَدُه عن �صيء، ول يردُّ اأحٌد اأحداً عن �صيء«

اإىل عر�صها وا�صتق�صائها يف هذا املوطن.

ُيْحتفُلُُ فيها، فهي )النريوز، واملهرجان(، وُيَعدُّ النريوز  الَّتي كان  اأعياد املجو�ص   
ُّ
اأهم ا  اأمَّ

ق اخلليفة الهدايا 
ِّ
ة( من اأكرب الأعياد يف بغداد، وجرت العادة فيه اأن يفر

َّ
نة ال�صم�صي

َّ
)بداية ال�ص

. اأّما )عيد املهرجان( فكان ميعاده بعد النريوز مبئٍة واأربعٍة وت�صعنَي يومًا، وظلَّ 
)5(

على النَّا�ص

تاء اإىل جانب النريوز - من اأكرب الأعياد الَّتي يحتفل بها  ل اأيَّام ال�صِّ هذا العيد - الَّذي ُيعدُّ اأوَّ

تبديل  على  العيد  هذا  ة يف  العامَّ وقد درج  الهدايا،  فيه  النا�ص  يتهادى  ك�صابقه  النَّا�ص، وهو 

.
)6(

هم، واآلِتهم، ومالب�صهم �صِ
ُ
ُفر

تبدو  كانت  حيث  والأ�صحى(  )الفطر  بعيدي  يحتفلون  امل�صلمون  كان  احلال  وبطبيعة 

هر 1: 487. )1( يتيمة لدَّ

)2( الديارات �ص 176.

يارات �ص 14. )3( الدِّ

يارات �ص 93. )4( الدِّ

ة �ص 295.
َّ
ولة البويهي )5( تاريخ الدَّ

ة 2: 269.
َّ
)6( احل�صارة الإ�صالمي
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َف فيما بعد عيٌد اآخر 
ْ
ي  اأ�صِ

َّ
ًا، ثم

ّ
ُة، فقد كان ُيْحتفُل فيهما احتفاًل ر�صمي

َّ
فيهما الأبََّهُة الإ�صالمي

( الَّذي بداأ الحتفال به زهاء  ه البع�ُص بدعًة ل يجوز اتِّباُعَها؛ األ وهو )عيد املولد النبويِّ عدَّ

واج،  ة؛ كاخلتان، والزَّ
َّ
. وفوق هذا وذاك كان هناك الحتفالت بالأعياد العائلي

)1(
�صنة 300هـ

ولة بعد  وامليالد، اإلَّ اأنَّ فار�ص اخت�صت بعيد )كرد فناخ�رضو(؛ وهي املدينة الَّتي بناها ع�صد الدَّ

ل،  ن�صف فر�صخ من �صرياز، وحملت ا�صمه، وجعل لها عيداً يف كلِّ �صنة يف �صهر ربيع الأوَّ

ولة، تدهورت اأحوال املدينة �صيئًا  يجتمع فيها النَّا�ص للف�صق واللَّهو، ولكن بعد وفاة ع�صد الدَّ

.
)2(

ف�صيئًا، اإىل اأن اآلت اإىل اخلراب

َمَة الرئي�صَة للمجتمع يف عهد البويهيني هي امليُل اإىل الق�صف، 
ِّ

واأخرياً ميكن القول: اإنَّ ال�ص

ِة  ِة اأو العامَّ ات ب�صتَّى �صورها، �صواًء عند اخلا�صَّ ائم وراء امللذَّ عي الدَّ
َّ

واخلالعة، واملجون، وال�ص

ُف عنهم وطاأة الفقر، و�صظف العي�ص؛ لذلك عملوا  �ٍص يخفِّ الَّذين ما انفكوا يبحثون عن ُمَتَنفَّ

الق�صف واخلالعة،  اأفرادها يف  انغم�ص جلُّ  الَّتي  ِة 
َّ
الأر�صتقراطي بقِة  الطَّ اأ�صحاب  تقليد  على 

على  املحافظة  ي�صتطيعوا  حتَّى  والو�صائل،  الُطرق  ب�صتَّى  املاِل  كنُز  اغل  ال�صَّ �صغلهم  وكان 

اقي الَّذي يرفلون فيه.
َّ
م�صتوى العي�ص الر

ائدِة يف عهد البويهيني، ا�صتطاع 
َّ

ِة ال�ص
َّ
 املظاهر الجتماعي

ِّ
يَع لأهم ولعلَّ هذا العر�َص ال�رضَّ

ة. 
َّ
رًة للمجتمع الإ�صالمي يف تلك احلقبة املريرة من تاريخ اخلالفة العبا�صي م �صورًة م�صغَّ اأن يقدِّ

رابعاً: احلياة الثقافيَّة

 يعطينا �صورًة زاهيًة لتلك احلقبة الَّتي ُتَعدُّ 
ِّ
ِة يف العهد البويهي

َّ
اإنَّ احلديَث عن احلياة الثقافي

فقد  الثَّقايفُّ  اجلانب  ا  اأمَّ ًا؛ 
ّ
واقت�صادّيًا، واجتماعي ًا، 

ّ
�صيا�صي  

ِّ
الإ�صالمي التَّاريخ  اأقبح حقِب  من 

بـ)الع�رض  اإىل ت�صمية هذه احلقبة  ار�صني  الدَّ اأوج ازدهاره ونائه، وهذا ما دفع بع�َص  كان يف 

ة. وحّقًا مل يكن هذا الزدهار نتيجَة وجوِد هذه الفئة احلاكمة،  على ما 
َّ
هبي( للثقافة العربي الذَّ

ِة يف هذه 
َّ
ِة الإ�صالمي

َّ
ِة؛ بل كان نتيجَة ولدِة الثَّقافِة العربي

َّ
لها من ف�صٍل يف ت�صجيِع احلركة العلمي

)1( احل�صارة الإ�صالمية 2: 298.

)2( اأح�صن التقا�صيم �ص 329.
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الفة. 
َّ

املرحلة، بعد مرورها مبرحلة التَّكوين يف الع�صور ال�ص

ورة  بال�رضَّ ي�صتتبع  ل  احلقبة،  تلك  يف  ة 
َّ
الإ�صالمي ولة  الدَّ �صهدته  الَّذي   

ُّ
يا�صي

ِّ
ال�ص ُق  فالتمزُّ

مهّمًا  عاماًل  ُق  التمزُّ هذا  كان  فقد  ذلك  من  العك�ص  على  بل  الثقايف،  اجلانب  يف  تدهوراً 

ِة 
َّ
الإ�صالمي ولِة  الدَّ يف  احل�صاريَّة  العوا�صم  دت  تعدَّ اإذ  وازدهارها؛  الثَّقافِة  انت�صار  عوامل  من 

واأ�صبهان،  ي، 
ّ
الر مثل:  اأخرى  حوا�رض  اخلالفِة  حا�رضِة  بغداَد  جانب  اإىل  فكان  الواحدِة، 

و�صرياز وجرجان، وبخارى، وغزنة، وحلب، والقريوان، والقاهرة، اأ�صف اإىل ذلك حوا�رض 

اأمراوؤها على  تناف�ص  الَّتي  العوا�صم  من  واإ�صبيلية، وغريها  قرطبة، وطليطلة،  مثل:  الأندل�ص 

اء، واملنجمني، واأغدقوا 
َّ
عراء، والفال�صفة، واملهند�صني، والأطب تقريب العلماء، والأدباء، وال�صُّ

عليهم الهبات والأعطيات، ليظهروا مبظهِر احلري�ِص على العلم والعلماء، ملا يف ذلك من اإعالٍء 

عمُ حافزاً للعلماء على زيادة العطاء والإنتاج. ل�صاأنهم، و�صاأن ممالكهم، فكان هذا الدَّ

عت  اراٍت فكريٍَّة جديدٍة �صجَّ
َّ
ى انفتاُح العرب على كثرٍي من الأمم اإىل ظهور تي وكذلك اأدَّ

اأجل  من  والكالم؛  واملنطق،  والفل�صفة،  ين،  الدِّ علوم  على  النكباب  على  العلماَء  بدورها 

ُمَها كلُّ فريٍق لإثبات وجهة نظره. وكان للبويهيني  الو�صول اإىل احلجج وامل�صّوغات الَّتي يقدِّ

اأمام  اأفكارهم ومعتقداتهم؛ »ليظهروا   بعيٌد يف ت�صجيع علماء مذهبهم على ن�رض 
ٌ
اأثر يعة  ال�صَّ

التَّاأليف يف  اإىل غزارة  ى ذلك  اأدَّ . وقد 
)1(

اأتباعهم مبظهر احلري�ص على املذهب املدافع عنه«

ِة يف 
َّ
يعِة. وبالنتيجة »كان هذا الع�رُض حافاًل باحلركات العلمي نِة وال�صِّ

ُّ
ِل ال�ص

َ
ة من ِقب

َّ
عي العلوم ال�رضَّ

عراء،  �صتَّى مناحي املعرفة. وامتاز باأنَّه احت�صد فيه طائفة من العلماء، والفقهاء، والأدباء، وال�صُّ

. ولذلك كلِّه انت�رضت املكتباُت، 
)2(

اأن يحت�صدوا يف ع�رٍض واحٍد« اللُّغة والبيان، قلَّ  ورجال 

ة. 
َّ
ولة الإ�شالمي ، يف جميع اأنحاء الدَّ ودور العلم، ومراكز النَّ�شاط الثَّقايفِّ

معهد  معتوق،  ا�ص 
َّ
عب بن  ر�صاد  الدكتور:   ،1055  -945  ،447  -334 البويهي  الع�رض  خالل  العراق  يف  العلمية  احلياة   )1(

ة املكرمة، 1418هـ- 1997، �ص 102. ة واإحياء الرتاث الإ�صالمي، مكَّ
َّ
البحوث العلمي

د علي، املكتب اجلامعي احلديث، الإ�صكندريَّة 1991، �ص 128. ة يف عهد ت�صلُّط البويهيني، د. وفاء حممَّ
َّ
)2( اخلالفة العبا�صي
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1- املكتبات ودور العلم:

اأم  ًة 
َّ
ديني اأكانت  �صواًء  العلوم؛  �صتَّى  عنها  ت�صدر  الَّتي  النُّواَة  احلقبة  تلك  امل�صاجد يف  ُتعدُّ 

اِء، 
َّ
َل النَّا�صئُة من الكتاتيب اإىل امل�صاجد حيث »حلقات العلماء من القر دنيويًة، فكثرياً ما حتوَّ

ومن  خنَي،  واملوؤرِّ والنَّحوينَي،  واللُّغوينَي،  واملتكّلمنَي،  والفقهاِء،  ثنَي،  واملحدِّ يَن،  واملف�رضِّ

العلماء )جامع  الَّتي كانت حمجَّ  اأ�صهر هذه امل�صاجد  . ولعلَّ 
)1(

ي�صدون ببع�ص علوم الأوائل«

 يف بغداد، فهو حلم كلِّ نابغٍة يف العلم؛ اإذ كان كلُّ من برع بجانب من جوانب 
)2(

املن�صور(

 ،
)3(

العلم يتمنَّى اأن تكون له حلقٌة فيه؛ كاخلطيب البغدادي �صاحب تاريخ بغداد )ت: 463(

 وقت الع�صاء مئًة 
ُّ
ومن امل�صاجد امل�صهورة اأي�صًاً )امل�صجد اجلامع( يف القاهرة الَّذي كان ي�صم

امتداد  على  املنت�رضة  امل�صهورة  امل�صاجد  من  ذلك  وغري   .
)4(

العلم جمال�ص  من  جمال�ص  وع�رضَة 

ة؛ كالأزهر، والقريوان.
َّ
ولة الإ�صالمي الدَّ

ومل تقت�رض هذه امل�صاجد على التعليم واإمالء الكتب فح�صب، بل حوت اإىل جانب ذلك 

كتبهم  العلماُء  يوقف  اأن  العادُة  جرت  فقد  مكتبٌة؛  كبرٍي  جامٍع  كلِّ  يف  كان  اإذ  املكتبات؛ 

، كتلك املكتبات الَّتي و�صفها ياقوت احلموي يف اأثناء زيارته )مرو( بقوله: 
)5(

على اجلوامع

 بداأت دور 
َّ
. ومن ثم

)6(
»وفارقتها وفيها ع�رض خزائٍن للوقِف، مل اأَر يف الدنيا مثلها كرثًة وجودًة«

ولة البويهي(  ِة، ومن ذلك مكتبة )ع�صد الدَّ
َّ
ولِة الإ�صالمي العلم واملكتبات تنت�رض يف اأنحاء الدَّ

ُد عليها باأنَّها   عندما كان يرتدَّ
ُّ
�صها يف ق�رضه ال�صهري يف �صرياز، وقد و�صفها املقد�صي الَّتي اأ�صَّ

اإلَّ  العلوم كلِّها  اأنواع  اإىل وقته من  نَِّف  يبَق كتاٌب �صُ اإذ مل  العلم،  الكثرَي من �صنوف  حوت 

)1( ع�رض الدول والإمارات )اجلزيرة العربية، العراق، اإيران( �ص 276.

ه، حلقاٌت يف هذا اجلامع، يعظون فيها على املذهب احلنبلي. وقد اأ�رضت  )2( كان جلد �صاعرنا اأبي الف�صل، ولأبيه، ولعمِّ

اعر.  اإىل ذلك يف اأثناء حديثي عن اأ�رضة ال�صَّ

ول والإمارات �ص 277. )3( ع�رض الدُّ

ة 1: 332.
َّ
)4( احل�صارة الإ�صالمي

ة 1: 322.
َّ
)5( احل�صارة الإ�صالمي

لبنان، دون  الرتاث، بريوت-  اإحياء  دار  الرفاعي،  فريد  اأحمد  بن عبد اهلل احلموي، حتقيق:  ياقوت  البلدان،  )6( معجم 

تاريخ 5: 114.
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ولة  ار الكاتب ت: 372هـ( اأحد رجالت ع�صد الدَّ . واأن�صاأ )اأبو علي بن �صوَّ
)1(

له فيها وح�صَّ

 بني بويه اأبو 
ُ
 وزير

َ
�ص . ويف �صنة 383هـ اأ�صَّ

)2(
داَر كتٍب يف مدينة )رام هرمز(، واأخرى بالب�رضة

ًا كثريًة بلغت 
َ
 بغداد، وحمل اإليها ُكُتب

ّ
 )دار العلم( يف الكرخ غربي

)3(
ن�رض �صابور بن اأرد�صري

ع�رضة اآلف واأربعمئة جملٍَّد، معظمها ُكِتَب بخطِّ اأ�صحابها، اإ�صافة اإىل مئة م�صحٍف نفي�ٍص، 

. ومن املكتبات 
)4(

الجقة الأتراك �صنة 450هـ
َّ

ولكنها مل تدم طوياًل؛ اإذ اإنَّها احرتقت يف عهد ال�ص

ولة( يف الب�رضة، الَّتي حوت كما قيل:  امل�صهورة اأي�صًاً مكتبة الأمري البويهي )حب�صي بن معزِّ الدَّ

.
)5(

ُب من خم�صة َع�رَضَ األف جملٍَّد، �صوى الأجزاء
ُ
ما َيْقر

املكتبات،  يبتنون  والأدب  العلم  رجال  بع�ُص  راح  بل  احلِّد؛  هذا  عند  الأمر  يقف  ومل 

�صي( نقيب العلويني 
َّ
يف الر �صات، كما فعل )ال�رضَّ ونها باأنف�ص الكتب من خمتلف التخ�صُّ وميدُّ

 .
)6(

اها )دار العلم( وفتحها لطالب العلم �ص داراً �صمَّ اعر امل�صهور )ت:406هـ(؛ فقد اأ�صَّ وال�صَّ

اأطلق عليها  للعلم  �ص داراً  اأخاه واأ�صَّ الَّذي حاكى  املرت�صى(  يف  واإىل مثل ذلك ذهب )ال�رضَّ

ار مبا حتتاجه من نفقاٍت خمتلفة، وُيحكى  )دار العلم( اأي�صًاً، ووقف قريًة من قراه، ملدِّ هذه الدَّ

ا  . اأمَّ
)7(

رت قيمتها بثالثني األف دينار ار بلغ ثمانني األف جملٍَّد، ُقدِّ اأنَّ جمموَع ما حتتويه هذه الدَّ

ة مبقدار حمولة مئِة ِوْقٍر، وقد َجَمَع فيها الكتب من  ر حجمُ مكتبته اخلا�صَّ ابن العميد فقد ُقدِّ

 من كتب العلم ما ُيحَمُل على 
ُّ
اد مكتبٌة �صخمٌة ت�صم

َّ
احب بن عب . وكان لل�صَّ

)8(
كلِّ علٍم واأدب

)1( اأح�صن التقا�صيم �ص 341، تاريخ الدولة البويهية )مقاطعة فار�ص( �ص 330.

ة يف عهد ت�صّلط 
َّ
ة يف العراق �ص 110، اخلالفة العبا�صي

َّ
ة 1: 329، احلياة العلمي

َّ
)2( اأح�صن التقا�صيم �ص 316، احل�صارة الإ�صالمي

البويهيني �ص 133.

راية وكان  ولة بن ع�صد الدولة بن بويه، كان من اأكابر الوزراء، واأماثل الروؤ�صاء، جمعت فيه الكفاية والدِّ )3( وزير بهاء الدَّ

عراء. ولد يف �صرياز �صنة 336هـ، وتويف يف بغداد �صنة 416هـ. وقد اأ�صار اأبو العالء املعري اإىل )دار العلم(  بابه حمطَّ ال�صُّ

الَّتي بناها �صابور يف قوله:

َنة
ْ
َقي �ــصــابــوَر  داِر  يف  ــَنــا  َل ــْت  ــنَّ َهاُلَوغ

ْ
مي الأ�صاِئِل  ِمْطراُب  اْلــُوْرِق  ِمَن 

املنتظم: 15: 172، وفيات الأعيان 2: 354- 356.   

اهرة 4: 16. )4( املنتظم يف اأخبار امللوك15: 172، الكامل يف التاريخ 9: 246- 247، النجوم الزَّ

ة 1: 325.
َّ
)5( جتارب الأمم 2: 246، احل�صارة الإ�صالمي

ة 1: 329 ،ع�رض الدول والإمارات �ص 277.
َّ
)6( املنتظم 15: 115- 119، احل�صارة الإ�صالمي

ة يف ظلِّ التَّ�صلط البويهي �ص 134.
َّ
ا�صي

َّ
)7( املنتظم 15: 294- 300، اخلالفة العب

ة 1: 326 تاريخ الدولة البويهية )مقاطعة فار�ص( �ص 315. 
َّ
)8( احل�صارة الإ�صالمي
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.
)1(

اأربعمئِة جمٍل واأكرث، وكان فهر�ص كتبه يقع يف ع�رضِة جملَّداٍت

اأ�صف اإىل ذلك مكتبات امللوك الَّتي كانوا يفاخرون بها، فقد �صغف امللوك اآنذاك بجمع 

 �صاحب الأندل�ص يبعث رجاًل اإىل جميع بالد امل�رضق لي�صرتوا 
)2(

الكتب، فكان امل�صتن�رض باهلل

اأربعًا  الكتب  ُة 
َ
ت�صمي بها  كانت  الَّتي  الفهار�ص  عدُد  بلغ  وقد  ل ظهورها،  اأوَّ عند  الكتب  له 

 .
)3(

واأربعني فهر�صًة، »يف كلِّ فهر�صٍة خم�صون ورقًة لي�ص فيها اإلَّ ذكر اأ�صماء الدواوين فقط«

رت حمتوياتها باألٍف و�صتمئة األف كتاب، وذكر اأنَّه كان   يف م�رض فقد ُقدِّ
)4(

ا مكتبة العزيز باهلل اأّمَّ

اأ�صناف الكتب »ما يزيد على  األف جملَّد، وقيل: بل فيها من  بها ما يزيد على مئٍة وع�رضين 

ت الكثري من الكتب النَّفي�صِة،  . وهناك العديد من املكتبات الأخرى �صمَّ
)5(

مئتي األف كتاب«

ولكن ل �صبيل اإىل ح�رضها وا�صتق�صائها يف هذا املو�صع.

ة يف ذلك العهد، ودفع عجلتها 
َّ
ا الأمر الثَّاين الَّذي كان له تاأثرٌي بعيٌد على احلركة الثقافي اأمَّ

اأنحاء  يف  والوزراء  الأمراء  ببالطات  املتمثِّلة  الثقايف  الن�شاط  مراكز  انت�شار  فهو  الأمام،  اإىل 

ة.
َّ
ولة الإ�صالمي الدَّ

2- مراكز الن�ساط الثقايف: 

ِة؛ فقد راح كلُّ ذي �صلطان يجمع 
َّ
 بالٌغ يف ت�صجيع احلركة الثقافي

ٌ
لقد كان لهذه املراكِز اأثر

ة 1: 326.
َّ
)1( الكامل يف التاريخ 9: 110، البداية والنهاية 11: 337، احل�صارة الإ�صالمي

)2( هو احلكم بن عبد الرحمن النا�رض، ويل اخلالفة بعد اأبيه النا�رض �صنة 350هـ وهو ابن �صبٍع واأربعني �صنة، تويف �صنة 366هـ. 

ًا للعلم واأهله، �صغوفًا باقتناء الكتب، حتَّى اإنَّه مل ي�صمع يف الإ�صالم عن خليفٍة بلغ 
َّ
كان فا�صاًل، عادًل، ح�صن ال�صرية، حمب

حًة من كتاب  مبلغ احلكم يف اقتناء الكتب، فقد كان يبذل يف �صبيل ذلك اأنف�ص الأثمان. ويحكى اأنَّه اقتنى ن�صخًة منقَّ

الأغاين، بخطِّ اأبي الفرج قبل ظهور الكتاب يف العراق. جذوة املقتب�ص 1: 42- 46، احللَّة ال�صرياء 1: 200- 205. 

)3( احللَّة ال�صرياء 1: 203.

اأبو من�صور العزيز باهلل بن املعزِّ لدين اهلل العبيدي الفاطمي، ثاين خلفاء بني عبيد يف م�رض، ولد باملهدية يف  )4( هو نزار 

القريوان �صنة 344هـ، ويل اخلالفة بعد اأبيه يف �صنة 365هـ وخطب له بالإ�صافة اإىل م�رض بال�صام واملغرب واحلجاز. كان 

ة، تويف �صنة 386هـ. : املنتظم 14: 386 البيان املغرب1: 229 النجوم الزاهرة 4: 
َّ
كرميًا، �صجاعًا، حاذقًا، روؤوفًا بالرعي

.116

)5( احل�صارة الإ�صالمية 1: 323.
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من حوله اأ�صحاب العلم والأدب، لريفع بهم �صاأنه؛ اإذ كانت جمال�ص العلم والأدب الَّتي تقام 

طفق  لذلك  وامللك،  يا�صة 
ِّ
الر مظاهر   

ِّ
اأهم من  القادة  ورجال  والوزراء،  الأمراء،  ق�صور  يف 

عراء، والفال�صفِة، واملتكلمنَي، وغريهم من  هوؤلء يتناف�صون يف جذب العلماِء، والأدباِء، وال�صُّ

رجال العلم، ويجزلون لهم الأعطيات. فنتج عن ذلك كلِّه غزارٌة يف التَّاأليف يف �صتَّى ميادين 

 بارٌز يف اإثراء 
ٌ
ِة الَّتي كان لها اأثر

َّ
ِة والأدبي

َّ
العلم واملعرفة. ف�صاًل عن الندواِت واملناظراِت العلمي

ة اآنذاك.
ّ
النه�صة الثقافي

 م�صجعي الثَّقافة يف بالد فار�ص والعراق على َحدٍّ �صواء، فقد 
ِّ
ولِة اأحَد اأهم وُيَعدُّ ع�صد الّدَّ

 جمال�صة 
ُ
ُغ لالأدب، ويت�صاغُل بالكتب، ويوؤثر

َّ
كان - على ما اأوتي من نفوٍذ و�صلطان- »يتفر

. وهذا ما دفعه لحت�صان الكثري من اأدباء ع�رضه وعلمائه، حتَّى 
)1(

الأدباء على منادمة الأمراء«

ِة اهتمامه بالعلم  غدا بالطه يف فار�ص مطلَب كلِّ عامٍل، وم�صتهى كلِّ اأديٍب. ومما يدلُّ على �صدَّ

واملتكلمني،  ثني،  واملحدِّ الفقهاِء،  على  اجلرايات  »اأجرى  بغداد  اأمر  له  �صار  ملَّا  اأنَّه  والثَّقافة 

اب، 
َّ

مني، واحُل�ص اء، واملنجِّ
َّ
عراء، والنَّ�صابني، والعرو�صيني، والأطب ين، والنُّحاة، وال�صُّ واملف�رضِّ

واملهند�صني، واأفرد يف داره لأهل اخل�صو�ص واحلكماء من الفال�صفة مو�صعًا يقرب من جمل�صه، 

فهاء، ورعاع 
ُّ

ال�ص اآمنني من  فيها  اب، فكانوا يجتمعون  بها احلجَّ يخت�صُّ  الَّتي  وهو احلجرُة 

، وكثرياً ما كان يتبادل ع�صد 
)2(

العاّمة، واأقيمت لهم ر�صوٌم ت�صل اإليهم، وكرامات تت�صل بهم«

.
)3(

ًة وفكريًَّة وُلَغِويًَّة
َّ
الدولة مع جل�صائه اأحاديَث اأدبي

 اأعيان الف�صل و�صادة 
ُّ
ومن املجال�ص ال�صهرية اأي�صًاً جمل�ص الوزير املهلَّبي، الَّذي كان ي�صم

من  الأغاين(  كتاب  )�صاحب  الأ�صفهاين  الفرج  اأبو  احل�صني  بن  علي  وُيعدُّ   .
)4(

العقل ذوي 

ُه عامراً بكبار 
ُ

ِل�ص . فقد كان جَمْ
)6(

. وجمل�ص اأبي الف�صل ابن العميد
)5(

اأخ�صِّ ندماء الوزير املَُهلَّبي

هر 2: 257. )1( يتيمة الدَّ

)2( جتارب الأمم 2: 408، املنتظم 14: 291، الكامل يف التاريخ 8: 704- 704.

. معجم الأدباء، ياقوت بن عبد اهلل احلموي حتقيق: 
ِّ
 الفار�صي

ٍّ
)3( مثل تلك الأحاديث الَّتي كانت تدور بينه وبني اأبي علي

عمر فاروق الطباع، موؤ�ش�شة املعارف، بريوت- لبنان، ط1، 1999م، 3: 141 وفيات الأعيان 2: 81.

ة )مقاطعة فار�ص( �ص 315.
ّ
ولة البويهي )4( تاريخ الدَّ

)5( معجم الأدباء 5: 62- 63.

به اأبوه بابن العميد على عادة اأهل خرا�صان يف التعظيم. وزر  )6( اأبو الف�صل، حممد بن احل�صني بن اأبي عبد اهلل الكاتب، لقَّ
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اأ�صهر ال�صعراء الَّذين وقفوا على بابه، واأناخوا مطاياهم على  رجال الأدب يف ع�رضه، ومن 

ب املتنبي بعد خروجه من م�رض. ولعلَّ اأكرث النَّا�ص اهتمامًا بالآداب والعلوم 
ِّ
ي اأعتابه: اأبو الطَّ

 �صاحب الف�صل الأكرب على كثرٍي من اأهل العلم والأدب يف 
)1(

اد(
ّ
احب بن عب اآنذاك هو )ال�صَّ

 مراكز النَّ�شاط الثقايفِّ حينذاك، يرنو اإليه الكثري من اأ�شحاب 
ِّ
وقته؛ فقد كان بالطه من اأهم

الكثريين  اإعجاب  وموطُن   ،
)2(

الآمال ومبلُغ  حاِل، 
ِّ
الر فهو حمطُّ  والأدب،  والف�صل،  الفكر، 

احبي( ن�صبة  مة اأحمد بن فار�ص اللُّغوي، الَّذي األَّف كتاب )ال�صَّ جال، ول�صيما العالَّ
ِّ
من الر

.
)3(

ته وامتنانه له اد، تعبرياً عن عمق مودَّ
َّ
احب بن عب لل�صَّ

البغدادي،  الف�شل  اأبي  جنمُ  فيه  �شطع  الَّذي  البالط  اإىل  املو�شع  هذا  يف  الإ�شارُة  وجتدُر 

ٍة يف ذلك الع�رص؛ اإنَّه بالط املعزِّ بن بادي�ص 
َّ
َف باأنَّه اأزهى دائرٍة ملوكي ذلك البالط الَّذي ُو�شِ

يبَة من  معة الطَّ
ُّ

، �شاحب القريوان وما والها، وقد اكت�شب بالط املعز هذه ال�ش
ِّ
نهاجي ال�شَّ

ط القريوان بني  ة: تو�صُّ
َّ
ه للعلم واأهله، والثاني

ِّ
، و�صماحة نف�صه، وحب ناحيتني؛ الأوىل: كرم املعزِّ

رفني. وقد حفل   عليها كلُّ من يق�صد اأحد الطَّ
ُّ
ٌة مير

َّ
امل�رضق الإ�صالمي ومغربه؛ فهي رابطٌة طبيعي

 اأكرث من مئة �شاعٍر بليٍغ؛ منهم: ابن 
ّ
عراء؛ اإذ �شم بالط املعز بكثرٍي من الأدباء، والعلماء، وال�شُّ

.
)4(

يبايّن، وابن ر�صيٍق القريواين )ت:463هـ( جال ال�صَّ
ِّ
اأبي الر

عًا يف علوم الفل�صفة، والنجوم،  ولة بن بويه، والد ع�صد الدولة. كان �صيا�صيًا، مدبِّراً للملك، متو�صِّ ابن العميد لركن الدَّ

بابن  وختمت  احلميد،  بعبد  الكتابة  »ُفتحت  قيل:  حتَّى  الأدب  يف  زمانه  اأوحد  كان  املعرفة.  �صنوف  من  وغريها 

ع، ينظر: يتيمة الّدهر3: 183 وما بعدها، جتارب الأمم 275- 282 وفيات الأعيان 5: 103- 113. العميد«. للتو�صُّ

ي، وي�صحبه دائمًا، وهذا 
ِّ
بالر ولة  الدَّ العميد يف ديوان ركن  ابن  اد، ولد �صنة 326هـ، كان يعمل مع 

َّ
اإ�صماعيل بن عب  )1(

ي بال�صاحب لأنَّه كان يدمي �صحبة موؤيد الدولة بن ركن  احب، وقيل: اإنَّه �ُصمِّ ما جعل النا�ص يطلقون عليه لقب ال�صَّ

هر علمًا، وف�صاًل، وتدبرياً؛ لذلك  الدولة، ومن حينها اأ�صبح هذا اللقب علمًا ُيعرف به. كان ال�صاحب من نوادر الدَّ

هر 3: 225 وما بعدها، املنتظم 14:  ع تنظر اأخباره يف: يتيمة الدَّ لقِّب اأي�صًاً بـ)كايف الكفاة(، تويف �صنة 385هـ. للتو�صُّ

د الأنباري، حتقيق: اأبو الف�صل اإبراهيم،  575- 377، نزهة الألباء يف طبقات الأدباء، اأبو الربكات كمال الدين بن حممَّ

دار النه�صة، القاهرة، دون تاريخ، �ص 325- 327، معجم الأدباء 2: 440- 535، وفيات الأعيان1: 228- 233، الكامل 

يف التاريخ 9: 110، البداية والنهاية 11: 337،النجوم الزاهرة 4: 171- 172.

هر 3: 225- 226. )2( يتيمة الدَّ

احبي يف فقه اللغة العربية وم�صائلها، لأبي احل�صني اأحمد بن فار�ص بن زكريا الرازي، حتقيق: الدكتور عمر فاروق  )3( ال�صَّ

الطباع، دار املعارف، بريوت- لبنان، ط1، 1414هـ- 1993م، �ص 13.

ة منهج 
َّ
)4( ب�شاط العقيق يف ح�شارة القريوان و�شاعرها ابن ر�شيق، للدكتور: ح�شن ح�شني عبد الوهاب، املطبعة التون�شي

�شوق البالط، تون�ص، 1330هـ، �ص 53-51.
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ابن �صعدان  الوزير  ولِة بختيار، وجمل�ص  الدَّ اأي�صًاً جمل�ص عزِّ  ومن تلك املجال�ص امل�صهورة 

 .
)1(

ولة بن ع�صد الدولة، وجمل�ص الوزير اأبي عبد اهلل العار�ص )ت: 375هـ( وزير �صم�صام الدَّ

وغري ذلك من املجال�ص الَّتي ا�صتطاعت- مبا فيها من مناظراٍت، وحواراٍت، ومداخالٍت- 

العلماء،  من  غفريٍة  باأعداٍد  العهد  ذلك  اكتظَّ  حتَّى  الأمام،  اإىل  ِة 
َّ
العربي الثَّقافِة  عجلة  دفَع 

مني،  خني واملنجِّ ثني، واملتكلمني، واملهند�صني، واملوؤرِّ عراء، والفقهاء، واملحدِّ والأدباء، وال�صُّ

 ، يا�صيني، والأطباء، والفال�صفة، والنّقاد، الَّذين اأبدعوا يف كلِّ فنٍّ
ِّ
والنَّحويني، واللُّغويني، والر

واألَّفوا يف كلِّ علٍم.

عراء: عر وال�ضُّ 3- ال�ضِّ

النَّظري،  منقطع  ازدهاراً  ازدهر  فقد  رواجًا،  الفنون  اأكرث  من  العهد  هذا  يف   
ُ
عر ال�صِّ ُيَعدُّ 

َوَجَد  فقد  العهد.  اجتمع يف هذا  واحد كما  اآٍن  عراء يف  ال�صُّ كبار  من  يجتمع عدٌد  مل  ولعلَّه 

واأمراء، ووزراء،  العهد من خلفاء، و�صالطني،  اِم هذا  اأر�صًا خ�صبًة يف كنف حكَّ الفنُّ  هذا 

من حولهم  والعظمة، فجمعوا  الأبَّهِة   مبظاهر 
ْ
ُهم

َ
اأنف�ش هوؤلء  اأحاط  اإذ  ومن حذا حذوهم؛ 

لون من  يتنقَّ عراُء  ال�صُّ النِّعم، لذا راح  عراء واأكرموهم غاية الإكرام، واأغدقوا عليهم �صتَّى  ال�صُّ

البالطات  اأرباب  اأيدي  بني  لي�شعوها  عريَّة،  ال�شِّ نتاجاتهم  ة 
َّ
غر معهم  اآخر حاملني  اإىل  بالٍط 

، وابنه اخلليفة 
)2(

ا�صي القادر باهلل
َّ
عر، بل بنظمه اأحيانًا كاخلليفِة العب ِقِهم لل�صِّ الَّذين ا�صتهروا بتذوُّ

عر،  . ومل يقت�رض الأمر على اخللفاء، بل راح البويهيون الأعاجم ينظمون ال�صِّ
)3(

القائم باأمر اهلل

ولة( بختيار بن معزِّ الدولة، و)تاج  ولة )اأبو �صجاع فناخ�رضو(، و)عزُّ الدَّ فربز منهم: ع�صد الدَّ

واأ�صعرهم  بويه،  اآل  »اآدب  بقوله:  الثَّعالبي  و�صفه  الَّذي  ولة،  الدَّ ع�صد  بن  اأحمد  ولة(  الدَّ

ا الوزراء ومن يجري جمراهم  ، اأمَّ
)4(

ولة واأكرمهم«، واأبو العبا�ص خ�رضو بن فريوز بن ركن الدَّ

ة 
َّ
عر، بل طغت �صهرتهم الأدبي من عّمال البويهيني فقد كانوا اأكرث تاألُّقًا ونبوغًا يف ميدان ال�صِّ

)1( ع�رض الدول والإمارات �ص 281.

)2( فوات الوفيات 1: 58- 59. 

ات 2: 157، املنتظم 16: 168.
َّ
)3( الوايف بالوفيات 17: 20، فوات الوفي

هر 2: 257- 264. )4( يتيمة الدَّ
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اد، 
َّ
احب بن عب ة؛ كاأبي الف�صل بن العميد، واأبي حمّمد املهلَّبي، وال�صّ

َّ
على �صهرتهم ال�صيا�صي

، وغريهم.
)1(

اين
َّ
ابي احلر واأبي اإ�صحاق ال�صَّ

 بالٌغ على ت�صجيع احلركة 
ٌ
عِر كان له اأثر ادِة ب�صنعِة ال�صِّ

َّ
اِم، والوزراِء، وال�ص ولعلَّ ا�صتغاَل احلكَّ

املواهب،  فظهرت  عر،  ال�صِّ قر�ص  اإىل  بقات  الطَّ خمتلف  من  العديد  اندفع  اإذ  اآنذاك؛  ة 
َّ
الأدبي

 اإىل 
َّ
عراء، وقد دفع ذلك كلُّه اأبا من�صور الثَّعالبي وتَوقَّدت القرائح، ونبغت طائفٌة كبريٌة من ال�صُّ

هر يف حما�صن اأهل الع�رض(، فقد  تاأليف واحٍد من اأ�صهر كتبه واأجلِّها؛ األ وهو كتاب )يتيمُة الدَّ

جلِّ مل�صتجداِت 
ِّ

 اأردفه بذيٍل كان مبثابة ال�ص
َّ
ترجم الثَّعالبي يف هذا الكتاب ل�صعراء ع�رضه، ثم

عريَّة   امل�صادر ال�صِّ
ِّ
تها من اأهم َة اليتيمة( لذلك تعدُّ اليتيمة وتتمَّ اه )تتمَّ عراء، وقد �صمَّ عر وال�صُّ ال�صِّ

ابع الهجري. 
َّ
يف القرن الر

عر يف ذلك الوقت من ا�صتعرا�ص بع�ص الأ�صماء الَّتي ملعت يف  ولي�ص اأدلَّ على ازدهار ال�صِّ

ي )ت:354هـ(، واأبو فرا�ص احلمدايّن،)ت: 357هـ(، 
ِّ
ب املتنب

ِّ
، فمن هوؤلء: اأبو الطي هذا الفنِّ

فاء )ت: 366هـ(، واأبو احل�صن ابن �صكرة الها�صمي )ت: 
َّ
ِّي الر وك�صاجم )ت: 360هـ(، وال�رضِّ

المي 
َّ

البغدادي )ت:391هـ(، وال�ص اج   )ت: 385هـ(، وابن حجَّ
ُّ
الدم�صقي 385هـ(، والواأواء 

)ت: 393هـ(، واأبو الفرج الببغاء )ت: 398هـ(، واأبو العبا�ص النَّامي)ت:399هـ(، واأبو الرقعمق 

عدي )ت: 405هـ(، وال�رضيف 
َّ

)ت: 399هـ(، واأبو الفتح الب�صتي )ت: 400هـ(، وابن نباتة ال�ص

416هـ(،  )ت:  ة 
ّ
بالفار�صي ال�صاهنامه  ملحمة  �صاحب  والفردو�صي،  406هـ(،  )ت:  �صي 

َّ
الر

يلمي  الدَّ ومهيار  420هـ(،  )ت:  البغدادي  زريق  وابن  416هـ(،  )ت:  الّتهامي  احل�صن  واأبو 

ز 
ِّ
يف املرت�صى )ت: 436هـ( واملطر )ت:428هـ(، واأبو من�صور الثَّعالبي )ت: 429هـ(، وال�رضَّ

َّ ُدرَّ )ت: 465(، وغريهم كثري.  ي )ت: 449هـ(، و�رضُ
ِّ
البغدادي )ت: 439(، واأبو العالء املعر

ولة بختيار، ُعر�صت عليه  )1( اإبراهيم بن هالل بن اإبراهيم بن زهرون، �صاحب الر�صائل امل�صهورة. كتب الإن�صاء لعزِّ الدَّ

الوزارة مقابل اإ�صالمه، فرف�ص، فقد كان مت�صدداً يف دينه، ومع ذلك كان ي�صوم رم�صان، ويحفظ القراآن، وي�صتعمله 

يف ر�صائله. وهو – كما يقول الثعالبي- »اأوحد العراق يف البالغة«. بل »اأوحد الدنيا يف اإن�صاء الر�صائل، وال�صتمال 

على جهات الف�صائل«. كما يقول ياقوت يف معجمه. مدحه ال�صعراء يف جملة الروؤ�صاء، �صار ذكره، وذاع �صيته يف 

هر 2: 287   رائق. يتيمة الدَّ
ٌ
ة. تويف �صنة 384ه. له نرٌث بديع، و�صعر

ّ
الأفاق. �صنع كتاب التَّاجي يف اأخبار الدولة البويهي

وما بعدها، معجم الأدباء 1: 266- 318، وفيات الأعيان1: 52- 54، النجوم الزاهرة 4: 169. 
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احلني؛  ذلك  والأندل�ص يف  املغرب  نبغوا يف  الَّذين  عراء  ال�صُّ اأولئك  النَّظر عن  بغ�صِّ  هذا 

 )ت: 362هـ( واحلاجب امل�صحفي 
ّ
ِد َربِّه )ت: 328هـ(، وابن هانئ الأندل�صي

ْ
ومنهم: ابُن عب

والقزاز  400هـ(،  )ت:  املرواين  والطليق  393هـ(،  )ت:  الأندل�صي  �صهيد  وابن  )372هـ(، 

425هـ(،  )ت:  القريواين  قيق 
َّ
والر 421هـ(،  )ت:  الق�صطلي  اج  درَّ وابن  )412هـ(،  القريواين 

وابن الأبَّار الإ�صبيلي )ت: 433هـ(، وابن حزم الأندل�صي )ت: 456هـ(، وابن �رضف القريواين 

)ت: 460هـ(، واأبو اإ�صحاق الإلبريي )ت: 460هـ(، وابن ر�صيق القريواين )ت: 463هـ(، وابن 

زيدون )ت: 463هـ(، واآخرون.

عر على املكانة املرموقة الَّتي و�صل اإليها هذا الفنُّ  يدل ا�صتغاَل هذا العدد الغفري ب�صناعة ال�صِّ

 يف عهد بني بويه؛ اأي بني عامي )320- 447هـ(؛ اإذ 
َّ
الَّذي بلغ ذروة ازدهاره ون�صجه الفني

كان الإقباُل عليه �صديداً، ف�صلك م�صلكه اخللفاء، والأمراء، والعلماء، والفقهاء، وغريهم من 

فئات املجتمع؛ اأ�صف اإىل ذلك املخت�صني يف هذا املجال، الَّذين �رضفوا اهتمامهم له، ووقفوا 

باآلف  املوؤلَّفات  ت  عريُّ حتَّى غ�صَّ ال�صِّ الإنتاُج  َعُظم  حياتهم عليه، ف�صار لهم مهنة، لذلك 

�ُص عليها الأ�صعار 
َ
 دقيقًة، ُتْعر

َ
مينِة تارًة، والغثَِّة تارًة اأخرى، وهذا يتطلَُّب مقايي�ص

َّ
الأبيات ال�ص

قبل اأن ُتْطَلَق الأحكاُم عليها؛ لذلك زاد الهتمام بعلوم البالغة، والنقد، واللُّغة، والنحو. 

4- النَّقد والبالغة واللُّغة والنَّحو :

ًة خ�صبًة تدور 
َّ
ًة اأدبي  بارٌز يف اإثراء هذه العلوم؛ اإذ كانت اأ�صعارهم مادَّ

ٌ
عراِء اأثر لقد كان لل�صُّ

ب 
ِّ
 اأبي الطي

ُ
ة، واللُّغويَّة، والنقديَّة، وخرُي دليٍل على ذلك �صعر

َّ
حولها كثرٌي من الأبحاث الأدبي

ار�صني �صواء اأكانوا قدماَء اأم حمدثني. فقد كان لبزوغ  ًة لكثرٍي من الدَّ
َّ
ًة ثر املتنبي الَّذي غدا مادَّ

ِة واحل�صِد يف  ى اإىل حتريك م�صاعِر الَغرْيَ ِة، فاأدَّ
َّ
احة الأدبي

َّ
اعر �صدًى كبرٌي على ال�ص جنم هذا ال�صَّ

احب بن  ال�صَّ الوزير  اأولئك  عون �صَقَطاِتِه وهفواته. ومن 
َّ
يتتب نفو�ص بع�ص معا�رضيه، فراحوا 

ع فيه �صقطات املتنبي يف �صعره وهفواته، وينعى عليه �صيئاته، اأ�صماه 
َّ
اد؛ فقد األَّف كتابًا يتتب

َّ
عب
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ة 
َّ
�صالة احلامتي

ِّ
 )الر

)2(
 األَّف احلامتي )ت: 388هـ(

َّ
؛ ثم

)1(
)كتاب الك�صف عن م�صاوئ �صعر املتنبي(

يف ذكر �رضقات املتنبي و�صاقط �صعره(. 

ومازالت اخل�صومة بني موؤيدي املتنبي ومعار�صيه متناحرة حتَّى ظهر القا�صي اأبو احل�صن 

اً على ر�صالة  األَّف كتاب )الو�صاطة بني املتنبي وخ�صومه( ردَّ الَّذي  اجلرجاين )ت: 392هـ(، 

احب يف اإظهار م�صاوئ املتنبي. وكذلك الأمر عند ابن وكيع التَّن�صي )ت: 393هـ(؛ فقد  ال�صَّ

اه )املن�صف يف نقد ال�صعر وبيان �رضقات املتنبي وم�صكل  �صنَّف كتابًا يف �رضقات املتنبي �صمَّ

مبئٍة  ه  خ�صَّ فقد  )ت:429(؛  الثعالبي  من�صور  اأبو  اأي�صًاً  املتنبي  اأن�صفوا  الَّذين  ومن   .
)3(

�صعره(

فحات مفردًة فيما بعد  ، وقد ُطِبَعت هذه ال�صَّ
)4(

هر وخم�ٍص وثالثنَي �صفحة من كتابه يتيمة الدَّ

بعنوان )اأبو الطيب املتنبي ما له وما عليه(.

ُ مدى ازدهار احلركة النقدية يف عهد البويهيني، وممَّا �صاعد على هذا الزدهار  نيَّ
َ
ومن هنا َيَتب

عر واإطالَق الأحكاِم  عر، فقد حاول العرب �صرب اأغوار ال�صِّ ترجمة نظريات اأر�صطو يف فن ال�صِّ

ٍة ف�صفا�صٍة، وهكذا  ، على خالف ما كان �صائداً من اإطالق اأحكاٍم نقديٍَّة عامَّ
)5(

قيقِة النَّقديَِّة الدَّ

ِة 
َّ
العقلي ر  تطوُّ على  تدلُّ  جديدٍة  نقديٍَّة  نظريٍَّة   

َ
تاأ�صي�ص الهجري  الرابع  القرن  اد  نقَّ ا�صتطاع 

 الغو�ص بدقائقها وتف�صيالتها، لذلك ن�صطت حركُة 
َّ
ِة، وا�صتيعابها للفنون املختلفة، ثم

َّ
العربي

عر( لبن طباطبا  التَّاأليف يف جمال النَّقد والبالغة، ومن اأ�صهر ما األَِّف يف هذا املجال: )عيار ال�صِّ

العلوي )ت: 322هـ(، و)املوازنة بني �صعر اأبي متام والبحرتي( للح�صن بن ب�رض الآمدي )ت: 

ح يف ماآخذ العلماء على ال�صعراء( للمرزباين حممد بن عمران )ت: 384هـ(،  370هـ(، و)املو�صَّ

ناعتني( لأبي هالل الع�صكري )ت: 395( و)العمدة( يف حما�صن ال�صعر واآدابه ونقده(  و)ال�صَّ

ِة الَّتي عر�صت كثرياً من الق�صايا  لبن ر�صيق القريواين )ت: 456(. وغري ذلك من الكتب الهامَّ

)1( يتيمة الدهر 1: 152.

لعني، املكرثين، اأخذ الأدب عن  ر الكاتب اللُّغوي البغدادي، اأحد الأعالم امل�صهورين، املطَّ )2( حمّمد بن احل�صن بن املظفَّ

ع ينظر: معجم الأدباء 6: 598- 618، وفيات الأعيان 4: 362-  غالم ثعلب )�صتمر ترجمته(، وروى عنه اأي�صًاً. للتو�صُّ

367، مراآة اجلنان 2: 328- 331.

كتور اأحمد علي دهمان، من�صورات جامعة البعث، 1994- 1995 �ص.105 )3( النقد العربي القدمي ق�صايا واأعالم، الدُّ

هر 1: 139- 274. )4( يتيمة الدَّ

)5( احلياة الأدبية يف بالط البويهيني �ص 45.
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ِة.
َّ
النقديَِّة والبالغي

اإذ  النَّظري؛  منقطَع  ازدهاراً  العهد  هذا  يف  ازدهر  فقد  والنَّحِو  اللُِّغِة  بعلِم  يتعلَُّق  فيما  ا  اأمَّ

�صة، الَّتي كانت ردَّ فعٍل على ظهور اللَّحن يف اللِّ�صان  ظهرت املو�صوعات واملوؤلَّفات املتخ�صِّ

العربي اإثر عجمة احلكاَِّم واملتغلبني على مقاليد احلكم. وقد كان التَّ�صنيُف على نوعني:

َنٍة، كاأبنيِة الأ�صماِء، والأفعاِل، وما ا�صتقَّ منها، ويحمل هذا التَّ�صنيُف 
َّ
ُل: يتعلَُّق باأبنيٍة معي - الأوَّ

ًة. ًة اأو خا�صَّ عناوين عامَّ

.
)1(

ِة، وبيان عددها ومعانيها
َّ
، غايُتُه ح�رُض األفاِظ اللُّغِة العربي

ٍّ
- الثَّـاين: ذو هدٍف اإح�صائي

د  ز حممَّ
ِّ
ارزين الَّذين ا�صتهروا بغزارة الإنتاج، و�صعة احلافظة: اأبو عمر املُطر

َّ
ومن العلماء الب

، ومن 
)2(

ثعلب )ت: 345هـ( بغالم  املعروف  اهد،  الزَّ اللُّغوي  اأبي ه�صام  بن  احد  الوَّ بن عبد 

للمذهب  التع�صب  عنه  ُعرف  وقد   ،
)3(

347هـ( )ت:  ُدُر�ْصُتَوْيه  ابن  اأي�صًاً  امل�صهورين  النَّحاة 

ا اأعلم النَّا�ص بنحو الب�رضيني، فهو اأبو �صعيد احل�صن بن عبد اهلل ال�صريايف  الب�رضي يف النحو. اأمَّ

. ومن اللُّغويني الَّذين �صنَّفوا يف اللُّغة وفنونها: اأبو عبد اهلل احل�صن بن اأحمد 
)4(

)ت: 368هـ(

بن خالويه )ت: 370هـ(، واأبو بكر الزبيدي )ت: 379هـ( واحد ع�رضه يف علم النحو وحفظ 

ار اجلريري 
َّ
اللُّغة، واأبو عبيد اهلل حممد بن عمران املرزباين ال�صريايف )ت: 384هـ(، وابن طر

النهرواين، والقا�صي اأبو الفرج املعافى )ت: 390هـ(، واآخرون.

ة يف العراق خالل الع�رض البويهي �ص 329.
ّ
)1( احلياة العلمي

اليواقيت،  منها:  كثرية  موؤلَّفات  له  عنه،  الأخذ  من  واأكرث  به،  فعرف  امل�صهور،  النحويَّ  ثعلبًا  العبا�ِص  اأبا  يلزم  كان   )2(

ع، ينظر: املنتظم 14: 103- 106،  الع�رضات، الفرق بني ال�صاد والظاء، فائت الف�صيح، فائت اجلمهرة، وغريها. للتو�صُّ

الدين  والنحاة، جالل  اللغويني  الوعاة يف طبقات  بغية   ،333  -329  :4 الأعيان  وفيات   658  -653  :6 الأدباء  معجم 

ال�شيوطي، حتقيق: الدكتور علي حممد عمر، مكتبة اخلاجني، م�رص، ط1، 2005م، 1: 153- 155.

)3( اأبو حممد، عبد اهلل بن جعفر بن در�صتويه بن املرزبان الفار�صي الف�صوي، كان عاملًا فا�صاًل، اأخذ الأدب عن ابن قتيبة 

الدينوري. له ت�صانيف كثرية يف غاية اجلودة والإتقان منها: تف�صري كتاب اجلرمي، الإر�صاد يف النحو، �رضح ف�صيح 

ثعلب، الأعداد، املق�صور واملمدود، وكتٌب اأخرى. نزهة الألباء 283، وفيات الأعيان 3: 44- 45.

الف�صل  اأبو  القفطي، حتقيق: حممد  اأبو احل�صن علي بن يو�صف  النحاة،  اأنباه  الرواة على  اإنباه  )4( نزهة الألباء 307- 308، 

اإبراهيم، دار الفكر، القاهرة، ط1، 1406هـ، 1986م، 1: 348- 349، معجم الأدباء 3: 239- 287، وفيات الأعيان 2: 

78- 79، بغية الوعاة 1: 488- 489.
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 اإىل اأنَّ تخلَّ�ص علُم 
ٍّ
را�شاِت اللُّغويَِّة والنَّحويَِّة يف ت�شعيٍد م�شتمر  ن�شاُط الدِّ

َّّ
وهكذا ا�شتمر

فقد  ِة؛ 
َّ
كلي ال�صَّ النَّاحية  من  الفقهاء ومناهجهم، حتَّى  ابع من طريقة 

َّ
الر القرن  بداية  اللُّغِة يف 

َكًة ل رباط بينها، فكان  مون ي�شعون معارفهم بع�شًا اإىل جانب بع�ص مفكَّ كان العلماء املتقدِّ

املتنوعة  املعارف  من  كثرياً  واحٍد  موؤلٍَّف  يف  جند  بحيث  اجلزئيات،  على  ين�صبُّ  اهتمامهم 

�صعروا  فقد  ابع 
َّ
الر القرن  اللُّغة يف  ُة  اأئمَّ ا  اأمَّ ذلك.  وتاريٍخ، وغري  وَق�ص�ٍص،  لغٍة، ونحٍو،  من 

ابن  مٍة، فكان  منظَّ بطريقٍة  ِة بحثهم  مادَّ تناول  نهم من  ي�صريون عليه، ميكِّ منهٍج  اإىل  باحلاجة 

. وكذلك ظهرت يف هذا 
)1(

النحو« َمًة يف  األََّف »مقدِّ ل من  اأوَّ النحويُّ )ت: 395هـ(  فار�ص 

؛ فقد اأوجد ما 
)2(

الع�رض درا�صٌة جديدٌة لال�صتقاق اللُّغوي كان اأ�صتاذها ابن جنِّي )ت: 392هـ(

ٍة مفاُدَها اأنَّ كلَّ كلمٍة ومقلوباتها ت�صرتك  اأ�صماه ال�صتقاق الأكرب، وهو يقوم على فكرٍة خا�صَّ

 واحٍد؛ »فكلمة قول ومتقلباتها: )قلو، ووقل، وولق، ولقو، ولوق( جميعها تعني 
ً
يف معنى

.
)3(

ة واحلركة« اخلفَّ

العهد هو حتديد معاين الكلمات وعمل  اللُّغة يف هذا  اأيدي علماء  اأكرب ما متَّ على  ولعلَّ 

ل  اأوَّ  
)4(

القحطاين )ت: 321هـ( الأزدي  بن دريد  احل�صني  بن  د  بكر، حممَّ اأبو  وُيَعدُّ  املعاجم، 

اه  من �صنع معجمًا بعد اخلليل بن اأحمد الفراهيدي )ت: 170هـ( �صاحب معجم العني، �صمَّ

)جمهرة اللُّغة(، وقد رتَّبه على حروف املعجم مبتدئًا بالثنائي ال�صحيح، ناهجًا منهج اخلليل 

يف تقليب حروف الكلمة على وجوهها. وقد اأقبل النَّا�ص على اجلمهرة، فراحوا ي�صتدركون 

ل من األَّف كتابًا يف ذلك غالم ثعلب،  عليها، ويو�صحون غريبها، ويرتجمون موادها. واأوَّ

 األَّف 
َّ
اد يف كتابه )جوهرة اجلمهرة(، ثم

َّ
احب بن عب اه )فائت اجلمهرة(. واخت�رضها ال�صَّ �صمَّ

ة يف القرن الرابع الهجري 1: 434- 435.
َّ
)1( احل�صارة الإ�صالمي

 ،
ِّ
ة، تتلمذ على يد �صيخه اأبي علي الفار�صي

َّ
)2( اأبو الفتح عثمان بن جنِّي املو�صلي النحوّي امل�صهور، كان اإمامًا يف علم العربي

له ت�صانيُف كثريٌة يف النحو، والعرو�ص، والقوايف. ومن اأ�صهر هذه املوؤلَّفات:)اخل�صائ�ص(، و)�رض �صناعة الإعراب(، 

و)املن�صف يف �رضح ت�رضيف اأبي عثمان املازين(، و)الكايف يف �رضح القوايف( وغري ذلك. نزهة الألباء 332- 334، يتيمة 

الدهر 1: 137 املنتظم 15: 33- 34، معجم الأدباء 4: 381- 403، وفيات الأعيان 3: 246- 248.

ة 1: 437.
َّ
)3( ع�رض الدول والإمارات �ص 296، احل�صارة الإ�صالمي

)4( هو اإمام اأهل الب�رضة يف اللغة، كان يقال عنه اإنَّه »اأ�صعر العلماء، واأعلم ال�صعراء«. نزهة الألباء �ص 256- 259، وفيات 

الأعيان 4: 323- 3298، مراآة اجلنان 2: 212- 213، بغية الوعاة 1: 70- 75. 
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اه )ن�رض �صواهد اجلمهرة(.  اأبو العالء املعري كتابًا يف �رضح �صواهدها �صمَّ

 األَّف 
َّ
، ومن ثم

)1(
 بارٌز يف التاأليف املعجمي واللُّغوي فيما بعد

ٌ
ُّ اأنَّه كان للجمهرة اأثر

املهم

اأجد يف  »مل  بقوله:  اللِّ�صان  وقد و�صفه �صاحب  اللُّغة(،  )تهذيب   
)2(

370هـ( الأزهري )ت: 

، ول اأكمل من  د بن اأحمد الأزهريَّ كتب اللُّغِة اأجمَل من )تهذيب اللُّغِة( لأبي من�صوٍر حممَّ

هاِت  )املحكم( لأبي احل�صن علي بن اإ�صماعيل بن �صيده الأندل�صي- رحمهما اهلل- وهما من اأمَّ

احب بن   نهج ال�صَّ
َّ
. ثم

)3(
ريق« ات الطَّ

َّ
ِة اإليهما ثني

َ
ب

ْ
كتِب اللُّغِة على التَّحقيِق، وما عداهما بالنِّ�ص

القاين )ت: 385هـ( منهَج اخلليل بن اأحمد يف تاأليف معجمه )املحيط يف اللُّغة(، فاتَّبَع  اٍد الطَّ
َّ
عب

طريقته يف ترتيبه، وتق�صيم اأبوابه.

َل  اأوَّ 393هـ(،  )ت:  اجلوهري  اد  حمَّ بن  اإ�صماعيل  ن�رض،  لأبي  حاح(  )ال�صِّ كتاب  ويعدُّ 

قال  الكلمات، وفيه  اأواخر  الألفبائي بح�صب  تيب  الرتَّ ترتيِب مواده على  اعتمد يف  معجٍم 

ُه 
َ
اد اجلوهري، قد اأح�صن ترتيب خمت�رضه، و�صهر ابن منظور: »راأيت اأبا ن�رض اإ�صماعيل بن حمَّ

ب�صهولة و�صعه... فخفَّ على النَّا�ص اأمره فتناولوه، وقرب عليهم ماأخذه فتداولوه وتناقلوه. 

َف، 
َّ
َف وحر ِة، ويف بحرها كالقطرِة... وهو مع ذلك قد �صحَّ رَّ

اللُّغِة كالذَّ اأنَّه يف جوِّ  غري 

ا معجم )املحكم واملحيط الأعظم( لأبي احل�صن علي بن اإ�صماعيل  . اأمَّ
)5(

 مبا �رضَّف«
)4(

وجزف

ابن  اللُّغة حتَّى ع�رض  اأُلِّف من معاجم  اأَجلِّ ما  فيعدُّ من   
)6(

بابن �صيده )ت: 458هـ( املعروف 

منظور، رتَّبه على حروف املعجم يف اثني ع�رض جملَّداً.

)1( مقدمة جمهرة اللغة، حتقيق: الدكتور رمزي بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت- لبنان، ط1، �ص 26. 

)2( اأبو من�صور، حمّمد بن اأحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي الأزهري، اأحد اأئمة اللُّغة امل�صهورين، ولد، ومات يف هراة 

لعًا على اأ�رضارها ودقائقها. نزهة الألباء 323- 324 املنتظم 13: 329- 331،  بخرا�صان. كان جامعًا لأ�صتات اللُّغة، ُمطَّ

معجم الأدباء 6: 364- 366، وفيات الأعيان 4: 334- 336، بغية الوعاة 1: 17- 18.

دار احلديث،  ني،  املخت�صِّ الأ�صاتذة  نخبة من  منظور، حتقيق:  ابن  مة  العالَّ لالإمام  العرب،  ل�صان  العرب  ل�صان  )3( مقدمة 

القاهرة، 1423هـ- 2003م، 1: 25.

)4( اجلزف: الأخذ بالكرثة.

)5( ل�صان العرب 1: 25.

ها:  )6( مل يكن يف زمانه اأعلم منه بالنحو، واللُّغة، والأ�صعار، واأيام العرب، وما يتعلَّق بعلومها. له كثرٌي من امل�صنفات اأهمُّ

املخ�ص�ص، �رضح اإ�صالح املنطق، الأنيق يف �رضح احلما�صة يف ع�رضة اأ�صفار، العالم يف اللغة على الأجنا�ص بلغ مئة �صفٍر، 

مة. وفيات الأعيان 3: 330- 331.
ّ
الوايف يف علم اأحكام القوايف، وغري ذلك من الكتب املفيدة والقي
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بت اهتماماُتهم، فلم يرتكوا جانبًا من  ؛ بل ت�صعَّ ومل يقف علماء هذا العهد عند هذا احلدِّ

جوانب اللٌّغة والنَّحو اإلَّ �صنَّفوا فيه، فكَفوا ووَفوا، واأراحوا من جاء بعدهم من عناء البحث 

كتبه  ملا  نقٌد،  اأو  تو�صيٌع،  اأو  �رضٌح،  اإلَّ  هو  ما  بعد،  فيما  األِّف  ما  معظم  اإن  اإذ  وال�صتق�صاء؛ 

الأوائل.

5- الطب والفيزياء والفلك والتاريخ واجلغرافية والفقه:

ول غرَو اأنَّ هذا الزدهار الفكري مل يقف عند حدود الأدب واللُّغة فح�صب، بل ا�صتمل 

ل  املثال  �صبيل  على   ) الطبِّ )علم  يف  برعوا  الَّذين  فمن  والفن،  العلم  �صنوف  خمتلف  على 

وقيل:  363هـ،  )ت:  ة 
َّ
قر بن  ثابت  بن  �صنان  بن  ثابت  خ،  املوؤرِّ بيب  الطَّ احل�صن  اأبو  احل�رض: 

 .
)2(

ّ
بيب اخلا�ص لع�صد الدولة البويهي ، وجربائيل بن عبيد اهلل بختي�صوع )ت: 396( الطَّ

)1(
)365

اإمام   
)3(

428هـ( �صينا )ت:  بن  علي  اأبو   
ُ

ئي�ص
َّ
الر يُخ  ال�صَّ هو  منازٍع،  بال  الع�رِض  هذا  ولعلَّ جنمَ 

الريا�صيات،  م�صنَّفًا يف  مئتني وخم�صني  تبلغ  تكاد  كثرية،  ت�صانيفه  العلوم،  �صائر  ع�رضه يف 

، والفل�صفِة؛ منها: ال�صفاء، والنجاة، والإ�صارات،  بِّ بيعيات، والطِّ واملنطق، والأخالق، والطَّ

ًة، فقد و�صفه جورج �صارتون بقوله: »اإنَّ ابَن 
َّ
والقانون، وغريها. وقد نال ابن �صينا �صهرًة عاملي

.
)4(

�صينا اأعظمُ علماِء الإ�صالم، ومن اأ�صهر م�صاهرِي العلماِء العامليني«

 الَّذي برز يف جميع 
)5(

ومن اأولئك العظماء اأي�صًاً، اأبو علي احل�صن بن الهيثم )ت: 430هـ(

لعًا على اأ�رصار الطب، موفَّقًا يف العالج، ُقِرئْت عليه ُكُتُب اأبقراط وجالينو�ص.  )1( مدير مار�شتان بغداد، كان طبيبًا حاذقًا مطَّ

ة للقدماء. 
َّ
ناعات الريا�صي ة( يف نظره يف الطب، والفل�صفة، والهند�صة، وجميع ال�صِّ

َّ
ه )ثابت بن قر �صلك م�صلك جدِّ

�شة الر�شالة، بريوت- لبنان، ط2،  د، موؤ�شَّ
ِّ
ي

َّ
ع، ينظر: طبقات الأطباء واحلكماء، لبن جلجل، حتقيق: فوؤاد ال�ش للتَّو�شُّ

1406هـ- 1985م، �ص 80، عيون الأنباء يف طبقات الأطباء، ابن اأبي اأ�صيبعة، من�صورات دار مكتبة احلياة، بريوت، �ص 

304- 307، معجم الأدباء 3: 84- 86، وفيات الأعيان1: 315، مراآة اجلنان 2: 161.

)2( طبقات الأطباء واحلكماء �ص 64، عيون الأنباء يف طبقات الأطباء �ص 209- 314.

)3( عيون الأنباء �ص 437- 459، الكامل يف التاريخ 8: 15، وفيات الأعيان 2: 157- 162، مراآة اجلنان 2: 37- 40، النجوم 

الزاهرة 5: 28- 29.

�شالة، بريوت- لبنان، ط2، 1405هـ- 1985م، �ص 187.
ِّ
�شة الر فاع، موؤ�شَّ )4( اأعالم الفيزياء يف الإ�شالم، د. علي عبد اهلل الدَّ

)5( عيون الأنباء �ص 550 – 560، اأعالم الفيزياء يف الإ�صالم، �ص 162- 175.
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جميع  يف  ال�صوء  علوم  يف  الباحثني  اأعظم  من  فهو  )الفيزياء(،  يف  ول�صيما  املعرفة،  اأنواع 

يا�صي الأمريكي ديفيد يوجني 
ِّ
الع�صور، بلغت �صهرته م�صارَق الأر�ص ومغاربها، وفيه قال الر

�صميث: »اإنَّ ابَن الهيثم مل يرتك علمًا من العلوم اإلَّ وكتب به، واأ�صهرها: علم الهند�صة، وعلم 

ة(، ولقد نال ال�صهرة العظيمة يف علم 
ّ
الفلك، وعلم اجلرب، وفن املزاول )اأي ال�صاعات ال�صم�صي

الب�رضيات، له م�صنَّفاٌت كثريٌة اأ�صهرها كتاب )املناظر( الذي يحوي على اكت�صافات كثرية يف 

.
)1(

علم الفيزياء«

ويف )ت:  ومن الذين برزوا يف )علم الفلك( اأبو احل�صن عبد الرحمن بن عمر بن �صهل ال�صُّ

الع�رض  ويعدُّ جنمَ هذا   .
)4(

البوزجاين املهند�ص  الوفاء  واأبو   ،
)3(

الكوهي ر�صتم  وابن   ،
)2(

376هـ(

اأكرب عقلية ظهرت يف  ؛ 
)5(

البريوين)ت: 430هـ( اأحمد  د بن  يحان حممَّ
ّ
الر اأبو  الفلك  يف علم 

.
)6(

التَّاريخ، كما قال امل�صت�رضق الأملاين اإدوارد �صخاو

)التاريخ  ة: 
َّ
الإ�صالمي الدولة  تاريخ  من  ة 

َّ
هبي الذَّ املرحلة  تلك  يف  البارزة  العلوم  ومن 

واجلغرافية(، فقد �صهدت ظهور اأعظم املوؤرخني واجلغرافيني؛ كامل�صعودي، علي بن احل�صني 

380هـ(  )ت:  واملقد�صي  اجلوهر(،  ومعادن  الّذهب  )مروج  كتاب  �صاحب  346هـ(  )ت: 

�صاحب )اأح�صن التقا�صيم(، وابن الندمي )ت: 385هـ( �صاحب )الفهر�صت(، وم�صكويه )ت: 

421( �صاحب )جتارب الأمم(، واخلطيب البغدادي )ت: 463هـ( �صاحب )تاريخ بغداد(.

)1( اأعالم الفيزياء �ص 166.

ويف يف جمال علم الفلك؛   الفار�صي يف جمال النَّحو ، وبال�صُّ
ٍّ
)2( كان ع�صد الدولة اإذا اأراد اأن يفاخر بالعلم افتخر باأبي علي

الثابتة، واأماكنها، و�صريها: ال�صويّف«  ، ومعلمي يف الكواكب 
ُّ
 الفار�صي

ٍّ
اأبو علي النَّحو  فقد كان يقول: »معلمي يف 

اإخبار العلماء باأخبار احلكماء �ص 152.

ابق 
َّ

)3( كان له علم بالهيئة والهند�صة، وقد كلَّفه �رضف الدولة يف �صنة 378هـ باإدارة املر�صد الَّذي بناه يف بغداد.   امل�صدر ال�ص

�ص 157، النجوم الزاهرة 4: 156.

ائق )الإمتاع واملوؤان�صة(. ولأبي  ان التَّوحيدي كتابه ال�صَّ
ّ
)4( حممد بن حممد بن يحيى بن العبا�ص البوزجاين. اأهدى اإليه اأبو حي

الوفاء تخريجات غريبة يف علم الهند�صة مل ي�صبقه اإليها اأحد. وفيات الأعيان 5: 167- 168.

د، كان ح�صن املحا�رضة، طيب الع�رضة، خليعًا يف األفاظه، عفيفًا يف اأفعاله، له ت�صانيف كثرية  )5( وقيل: ا�صمه اأحمد بن حممَّ

الهيئة والتفهيم يف �صناعة  بلغت مئًة وثالثة ع�رض ت�صنيفًا منها: اجلماهر يف اجلواهر، وال�صيدلة يف الطب، ومقاليد 

ة، كارل بروكلمان 
ّ
التنجيم، وغري ذلك. عيون الأنباء �ص 495 معجم الأدباء 6: 377- 385، تاريخ ال�صعوب الإ�صالمي

فاع �ص 222- 239   268- 269.، اأعالم الفيزياء يف الإ�صالم د: علي عبد اهلل الدَّ

)6( اأعالم الفيزياء يف الإ�صالم �ص 222، اخلالفة العبا�صية يف ع�رض ت�صّلط البويهيني �ص 137.
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ربي، اأبو علي احل�صن بن القا�صم )ت:  ومن الَّذين برزوا يف جمال )الفقه واحلديث(: الطَّ

رباين اللَّخمي،  جري، دعلج بن اأحمد بن دعلج )ت: 351هـ(، والطَّ ج�صتاين ال�صَّ
َّ

350هـ(، وال�ص

راقطني، اأبو احل�صن علي بن عمر بن اأحمد  اأبو القا�صم �صليمان بن اأحمد )ت: 360هـ(، والدَّ

ب )ت: 403هـ(، والب�صطامي، اأبو عمر 
ِّ
ي )ت: 385هـ(، وابن الباقالَّين، اأبو بكر حمّمد بن الطَّ

حمّمد  بن  احل�صن  حممد  اأبو  واخلاّلل،  408هـ(،  )ت:  الهيثم  بن  حممد  بن  احل�صني  بن  حممد 

البغدادي )ت: 439هـ(، واأبو عبد اهلل بن ماكول )ت: 447هـ(، واأبو بكر البيهقي، اأحمد بن 

هم وا�صتق�صائهم. احل�صني )ت: 458هـ(، واآخرون ل جمال اإىل عدِّ

، يف ظلِّ 
ُّ
ارمي  الدَّ

ُّ
ِة ن�صاأ �صاعرنا اأبو الف�صل البغداديُّ التَّميمي

َّ
ويف جلبة هذه احلركة العلمي

العلم، ول�صيما  اين من طالب  القا�صي والدَّ بالعلم والأدب، وكانت مق�صَد  ا�صتهرت  اأ�رضٍة 

عي من فقٍه، وتف�صرٍي، وحديٍث، وغري ذلك، ولعلَّ �صهرَة هذه الأ�رضة قد تاأتَّْت من  العلم ال�رضَّ

الأبناء عن  يف، فقد عرفت مبا ا�صُطلح عليه يف علم احلديث )رواية  ال�رضَّ روايتها للحديث 

ون  ، ومل يعرف العلماء املخت�صُّ
)1(

�صول  ب�صنٍد متَّ�صل
َّ
الآباء( فقد تناقل اأفرادها اأحاديث الر

.
)2(

يف هذا املجال �صل�صلًة منحدرًة من اأرومٍة واحدٍة كهذه ال�صل�صلة

ٍد رزُق اهلل بن عبد الوهاب؛ اإذ قال: »�صمعت اأبي اأبا الفرج عبد الوهاب يقول: �صمعت  )1(  ومن ذلك ما رواه اأبو حممَّ

اأبي اأبا احل�صن عبد العزيز يقول: �صمعت اأبي اأبا بكر احلارث يقول: �صمعت اأبي اأ�صداً يقول: �صمعت اأبي الليث يقول: 

�صمعت اأبي �صليمان يقول: �صمعت اأبي الأ�صود يقول: �صمعت اأبي �صفيان يقول: �صمعت اأبي يزيد يقول: �صمعت اأبي 

اأُكينة يقول: �صمعت اأبي الهيثم يقول: �صمعت اأبي عبد اهلل يقول: �صمعت ر�صول اهلل  يقول: )ما اجتمع قوم على 

ذكر اهلل اإّل حفتهم املالئكة، وغ�صيتهم الرحمة(«. املنتظم 17: 19-20، طبقات احلنابلة 3: 464، ذيل طبقات احلنابلة 

تهم الرحمة«. 3: 179. 1: 179، ويف النفح: وعمَّ

)2( هذا ما نقله �صاحب النفح عن اأبي حيان. نفح الطيب 3: 178- 179. 
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الف�ضُل الثَّاين

ن�ضُب اأبي الف�ضل وحياته
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ِل اأوًل : ن�ضُب اأبي الَف�ضْ

ِث بِن �ُصَليماَن بِن 
ْ
 بِن اللَّي

)3(
 بِن احَلاِرِث بِن اأَ�َصِد

)2(
 بِن عبِد الَعِزْيِز

)1(
اِحِد ُد بُن عبِد الوَّ مَّ هو: حُمَ

ِد اهلِل بِن احَلاِرِث 
ْ
 بِن َعب

)6(
َثِم

ْ
ِد اهلِل بِن الَهي

ْ
 بِن َيِزْيَد بِن َعب

)5(
َنَة

ْ
َكي  بِن َيِزْيَد بِن اأُ

)4(
اَن

َ
الأ�ْصَوِد بِن �ُصْفي

 بِن مالِك بِن َحْنظلَة بِن َماِلِك بِن زْيِد َمَناة بِن 
)7(

اِرِم ِع بِن ِدَ ا�صِ اَن بِن جُمَ
َ
َة بِن �ُصْفي

َّ
ابِن �صيداَن بِن ُمر

.
)11(

 بِن َمَعدِّ بِن َعْدَناَن
)10(

َ بِن ِنَزاِر ا�َص بِن ُم�رضَ
َ
 بِن اإلي

)9(
دِّ بِن َطاِبَخَة

 بِن اأُ
ِّ
 بِن ُمر

)8(
م

ْ
ي مَتِ

هر 5: 79، الذخرية 4: 54، معامل الإميان يف معرفة اأهل القريوان 3: 241. )1( �صيق ن�صبه اإىل عبد الواحد يف يتيمة الدَّ

د، حتقيق: ظهور اأحمد اأظهر، جامعة البنجاب، بالهور- 
ْ
ي

ِّ
)2( �شيق ن�شبه اإىل عبد العزيز يف القرط على الكامل، لبن ال�ش

باك�صتان، 1401هـ، 1980م، �ص 125، معجم ال�شعراء العبا�شيني، عفيف عبد الرحمن، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1، 

ان واجلابي، ط1 1407هـ- 1987م، �ص 746،  2000م، �ص 488، معجم الأعالم، ب�شام عبد الوهاب اجلابي، مطبعة اجلفَّ

ين الزركلي، دار العلم للماليني،  دائرة املعارف، فوؤاد اأفرام الب�صتاين، بريوت- لبنان، 1964، 5: 43 الأعالم، خري الدِّ

بريوت- لبنان، ط4، 1999، 6: 254.

)3( �صيق ن�صبه اإىل اأ�صد يف تاريخ الإ�صالم، للذهبي حوادث ووفيات )441- 660( �ص 386.

)4( �صيق ن�صبه اإىل �صفيان يف جذوة املقتب�ص يف تاريخ علماء الأندل�ص، للحميدي 1: 124، ال�صلة يف تاريخ علماء الأندل�ص، 

ابن ب�شكوال حتقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب امل�رصي- القاهرة، ط1، 1410هـ، 1989م، 3: 865، بغية امللتم�ص يف 

بي 1: 142،الوايف بالوفيات 4: 70 ، نفح الطيب 3: 373، احللل ال�صند�صية، �صكيب اأر�صالن،  تاريخ رجال الأندل�ص لل�صَّ

املطبعة الرحمانية، م�رص، ط1، 1355هـ، 1936م، 2: 25.

ف – كما قال ابن ماكول – اإلَّ من رواية 
َ
 بن اأبي طالب ، وروى عنه ابنه �صفيان »وهو ل ُيعر

ِّ
)5( روى اأكينة عن علي

ة، بريوت- لبنان، ط1، 1411هـ- 1990م، 1: 108.
َّ
اأولده عنه«. الإكمال، اأبو ن�رص بن ماكول، دار الكتب العلمي

البغدادي حتقيق:  احلنابلة، لبن رجب  طبقات  على  والذيل   ،244  :15 املنتظم  الهيثم يف  بن  اهلل  عبد  اإىل  ن�صبه  �صيق   )6(

ة، 1370هـ- 1951م 3: 344 يف اأثناء ترجمة 
َّ
را�صات العربي هرني لوو�صت، �صامي الدهان، املعهد الفرن�صي بدم�صق للدِّ

 

اه عبد اهلل،   جليٌل كان ا�صمه )عبد الالَّت( لكنَّ الر�صول  ، �صمَّ
ٌّ

رزق اهلل بن عبد الوهاب. وعبد اهلل هذا �صحابي

واأر�صله اإىل اليمامة والبحرين، ليعلمهم اأمر دينهم، وقال له:)نزع اهلل من �صدرك، و�صدر ولدك، الغلَّ والغ�صَّ اإىل يوم 

القيامة(. اأ�صد الغابة 3: 409، املنتظم 17: 19- 20، الذيل على طبقات احلنابلة 1: 97. 

اأحمد عبد  ال�صحابة، لبن اجلوزي، حتقيق: علي حممد عو�ص، عادل  الغابة يف معرفة  اأ�صد  اإىل دارم يف  )7(  �صيق ن�صبه 

ة، بريوت، ط1، 1415هـ- 1994م، 3: 409. يف اأثناء ترجمة )عبد اهلل بن الهيثم(
َّ
املوجود، دار الكتب العلمي

)8(  �صيق ن�صبه اإىل متيم يف الإكمال 1: 108، يف اأثناء ترجمة اأكينة.

)9(  �صيق ن�صبه اإىل طابخة يف الأغاين 21: 278. يف اأثناء ترجمة الفرزدق.

عراء: عدي بن زيد،  )10( �صيق ن�صبه اإىل م�رض بن نزار يف الأغاين 2: 89، 8: 5، 15: 298، 21: 205. يف اأثناء ترجمة كلٍّ من ال�صُّ

م بن نويرة، وعلقمة الفحل. وجرير، ومتمِّ

ْعِر �صاعٍر ما وراَء معِد بِن عدناَن«.  ِعْلِم َعامٍل ول �صِ اآماليه نقال عن عروة بن الزبري: »ما وجْدَنا يف  )11( قال اليزيديُّ يف 

د بن عبا�ص بن مبارك اليزيدي، عامل الكتب، بريوت- لبنان، �ص 79. وقد اأمّت م�صعب الزبريي  الأمايل، اأبو عبد اهلل حممَّ
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ِة هذه ال�صل�صلِة املنحدرِة من معدِّ بِن  وقد اأجمع العلماء الَّذين ا�صتعنت بهم اآنفًا على �صحَّ

عدناَن، اإلَّ فيما يتعلق بـ )مالك بن حنظلة بن مالك(؛ فقد اأغفل ال�صمعاين )ت: 563هـ( ذكر 

)حنظلة بن مالك( يف اأثناء ترجمته ملجا�صع؛ اإذ قال: »جما�صُع بن دارم بِن مالِك بِن زيد مناة 

يوطي )ت: 911هـ( فقد �رضب �صفحًا عن ذكر )مالك بن حنظلة( يف 
ُّ

ا ال�ص اأّمَّ  .
)1(

ابن متيم«

(؛ اإذ قال: »هذه النِّ�صبُة اإىل دارم بن مالك بن حنظلة  بن زيد 
ّ
ارمي اأثناء حديثه عن ن�صبة )الدَّ

 .
)2(

مناة بن متيم«

الة قد اعتمد يف معجمه على  ما ذهب اإليه كلٌّ من  كتور عمر ر�صا كحَّ وفيما يبدو اأنَّ الدُّ

، فاأغفل املاِلَكنْيِ والِد حنظلَة وولِدِه يف �صياِق ترجمته ملجا�صع اأي�صًا؛ اإذ 
ِّ
يوطي

ُّ
معاينِّ وال�ص

َّ
ال�ص

.  والثابُت ما اأوردته يف �صياِق ذكِر ن�صب اأبي 
)3(

قال: »جما�صُع بُن دارِم بِن حنظلَة بِن زيد مناة«

ٍم، وابِن ر�صيٍق اإذ قال: كان حلنظلَة  الف�صل. والدليُل على ذلك، ما ذهب اإليه كلٌّ  من ابِن �صالَّ

. وهو ما اجتمع عليه العلماء؛ مثل: اأبي الفرج 
)4(

من الأولِد ثالثٌة: »يربوٌع، وربيعُة، ومالٌك«

، وغريهم.
)6(

، وابن منظور )ت: 711هـ(
)5(

الأ�صفهاين )ت: 356هـ(

فدّي )ت: 764هـ( اأورَد  يِن ال�صَّ يَخ �صالَح الدَّ ولبدَّ من الإ�صارة يف هذا املو�صع اإىل اأن ال�صَّ

يف وافيه ترجمتني؛ الأوىل با�صم: )حممد بن عبد الواحد البغدادّي( وهي الَّتي اأ�رضُت اإليها يف 

)ت: 236 هـ( يف كتابه )ن�صب قري�ص( ن�صَب معِد بن عدناَن حتى و�صل به اإىل اآدم عليه ال�صالم. ن�صب قري�ص �ص 3- 

4. وهناك اختالف كبري بني العلماء يف النَّ�صب ما وراء معد بن عدنان، فهو كما يقول اليافعي: »ل يهتدى اإىل معرفة 

حقيقته باإي�صاٍح وبيان«. مراآة اجلنان 1: 21. 

)1( الأن�شاب، اأبو �شعد ال�شمعاين، حتقيق: عبد اهلل عمر البارودي، دار اجلنان، ط1  1408هـ- 1988م، 5: 198.

)2( لب اللباب يف حترير الأن�صاب، جالل الدين ال�صيوطي، حتقيق: حممد اأحمد عبد العزيز، اأ�رضف اأحمد عبد العزيز، دار 

الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1411هـ، 1991م، 1: 308

1984م، 1405هـ-  لبنان، ط5،  بريوت-  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  الة،  كحَّ ر�شا  عمر  واحلديثة،  القدمية  العرب  قبائل  معجم   )3( 

 1038 :3 

)4( كتاب الن�صب لبن �صالم �ص 232 ،العمدة يف حما�صن ال�صعر واآدابه، لأبي احل�صن بن ر�صيق القريواين، حتقيق: حممد حميي 

الدين عبد احلميد مطبعة حجازي يف القاهرة، ط1، 1353هـ- 1934م، 2: 185.

)5(  ذكر اأبو الفرج ذلك يف اأثناء ترجمته جلرير، والفرزدق، وعدي بن زيد، ومتّمم بن نويرة، وعلقمة الفحل.

اإذ قال: »جما�صع: ا�صمُ  د �صاحب الل�صان بذكر )عمرو( بدًل من )زيد مناة( 
ّ
)6( ل�صان العرب مادة )ج �ص ع ( وقد تفر

 اأحٌد ممَّن 
ْ
رجٍل من بني متيٍم، وهو: جما�صُع بُن دارِم بِن مالِك بِن حنظلَة بِن مالِك بِن عمرِو بِن متيم«، يف حني مل يذكر

ترجموا ملجا�صع عمراً هذا. 
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ا الثانيُة فكانت با�صم: )حممد بن عبد الواحد  اأثناء �رضد امل�صادر الَّتي ترجمت لأبي الف�صل. اأمَّ

 .
)1(

ال البغداذّي( بالذَّ

اأنَّ  َنُة على ذلك هي: 
ِّ
ي
َ
والب اإىل �صخ�ٍص واحٍد،  تعودان  جمتني  الرتَّ اأنَّ هاتني  ويف احلقيقة 

جل، ومل يذكر �صيئًا من اأخباره، بل 
َّ
، مل ياأِت على ن�صِب الر فديَّ يف اأثناء ترجمته للبغداذيِّ ال�صَّ

«. وذكر نتفًا من �صعره، وهذه النُّتف هي  ْغَداِذيُّ
َ
اكتفى بقوله: هو »حممُد بُن عبِد الَواِحِد الب

ِة يتيمته من�صوبًة لأبي الف�صل البغدادي، الَّذي جمعته   يف تتمَّ
ُّ
الأ�صعاُر عيُنها الَّتي اأثبتها الثَّعالبي

 لحقًا.
ُّ
�صحبٌة مع الثَّعالبي يف ني�صابور كما �صيمر

وخ؛ فقد خلط بني اأبي الف�صل حممد بن 
ُّ
كتور عمر فر كذلك حت�صن الإ�صارة اإىل ما ذكره الدُّ

اعر، فقال بحقِّ  عبد الواحد، واأبي الف�صل عبد الواحد بن عبد العزيز، والد اأبي الف�صل ال�صَّ

فحة نف�صها التي قال  اعر: »كان من اأ�صحاِب احلديث، وم�صند بغداد يف زمانه«. يف ال�صَّ ال�صَّ

 .
)2(

فيها: اإنَّ اأبا الف�صل كان قد خرج من بغداَد، وعمره ع�رضون �صنًة على اإثر خالٍف مع اأبيه

حيُح اأنَّ م�صنَد بغداَد يف زمانه هو اأبو الف�صل )الأب( عبد الواحد بن عبد العزيز، رئي�ص  وال�صَّ

احلنابلِة يف بغداَد، الَّذي اعتنى بالعلوم املختلفة، كان له حلقٌة يف جامع املن�صور يف بغداد. 

من موؤلَّفاته )كتاب العتقاد( املرويُّ عن الإمام اأحمد بن حنبل. ولد �صنة 341هـ، وتتلمذ على 

بغداد.  تاريخ  �صاحب  البغدادي(  )اخلطيب  تالمذته  اأ�صهر  ومن  وغريهما.  اد،  والنَّجَّ اأبيه، 

.
)3(

وتويف �صنة 410هـ، ودفن بني قرب الإمام اأحمد، وقرب اأبيه عبدالعزيز

ُ اأنَّ اأبا الف�صل كان ذا ن�صٍب عريٍق؛ فقد انحدر من �صل�صلٍة اأناخ  نيَّ
َ
َيَتب م  من خالل ما تقدَّ

خ�صياِت الَّتي اكت�صبْت �صهرًة وا�صعًة على مدى الأزمان،  املجد فيها؛ فقد برز منها كثرٌي من ال�صَّ

)1( الوايف بالوفيات 4: 67.  

)2( تاريخ الأدب العربي، الدكتور عمر فروخ 4: 529.

ة، بريوت- لبنان، 11: 14، تاريخ الإ�صالم 
َّ
)3( تاريخ بغداد، لأبي بكر اأحمد بن علي اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمي

) حوادث ووفيات 401- 420( �ص 206، �صري اأعالم النبالء 17: 273، املنتظم 15: 137، تهذيب �صري اأعالم النبالء 2: 277، 

اء البغدادي احلنبلي، حتقيق: الدكتور: عبد الرحمن بن �صليمان العثيمني، الأمانة 
َّ
طبقات احلنابلة، ابن اأبي يعلى الفر

ة ال�صعوديَّة، 1419هـ- 1999م، 3: 325، املنهج الأحمد يف تراجم اأ�صحاب الإمام اأحمد، جمري 
َّ
العامة، اململكة العربي

ين املقد�شي، حتقيق: عبد القادر الأرناوؤوط ، دار �شادر، بريوت- لبنان، دار الب�شائر، دم�شق، ط1، 1997م، 2: 321،  الدِّ

تاريخ الرتاث العربي م1، ج3، �ص 240- 241.
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اإليها عرب  الَّذين ينتمون  اأم بعده، وكانت م�صدَر فخٍر لأولئَك  اأكان ذلك قبل الإ�صالِم  �صواٌء 

تاريِخ العرِب الطويِل.

ثانياً: حياة اأبي الف�ضل

وع باحلديِث عن حياِة اأبي الف�صِل البغداديِّ الَّتي امتدْت ما بني  لعلَّه من املفيِد قبل ال�رضُّ

ِة املمتدِة فوق اأ�صقاٍع 
َّ
اًل بني حوا�رض اململكِة الإ�صالمي عامي )388- 455هـ(، والَّتي ق�صاها متنقِّ

 يف جمرى 
ٌ
ِة مراحَل، تبعًا لالأماكن الَّتي حلَّ فيها، وكان له فيها اأثر مها اإىل عدَّ

ِّ
وا�صعٍة، اأن اأق�ص

الأحداث املختلفة. وهي مراحُل ثالثة:  

املرحلُة الأوىل: )املرحلة البغداديَّة: 388 – 410هـ(.

تبداأ هذه املرحلُة بولدة اأبي الف�صل يف بغداد �صنة 388هـ، وتنتهي بخروجه منها بعد وفاة 

 �صنة 410هـ. 
ِّ
اأبيه، وانتقاله اإىل ني�صابوَر حيث التقى باأبي من�صوٍر الثَّعالبي

ة: 410– 439هـ(.
َّ
املرحلُة الثانية: )املرحلة امل�رضقي

نْي يف َغْزَنَة،  ِكِِ ْكِتِ
َ
لطاِن حمموِد بِن �ُصب

ُّ
اِقِه بال�ص تبداأ بو�صوِل اأبي الف�صِل اإىل ني�صابوَر، ثم حَلَ

وتنتهي بعودِتِه اإىل بالِط اخلليفِة الَقائِم يف بغداَد �شنة 439هـ.

ة: 439– 455هـ(.
َّ
املرحلُة الثالثة:  )املرحلة املغربي

 يف 
َ

تبداأ بخروج اأبي الف�شل من بالِط الَقائِم يف بغداَد، و�شوًل اإىل بالِط املعزِّ بِن بادي�ص

النُّوِن يف طليطلة، ووفاته فيها  لطاِن املاأموِن بِن ذي 
ُّ

ال�ش اإىل بالط  القريوان، وتنتهي بانتقاله 

�صنة 455هـ.

1- املرحلُة البغداديَُّة:

ُتَعدُّ هذه املرحلة من اأكرِث املراحل غمو�صًا يف حياة اأبي الف�صل؛ اإذ مل ينقْل اأحٌد ممَّن ترجم 
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ذرات هنا وهناك، ل ت�صيء  له تف�صيالٍت تتَّ�صُل بهذه املرحلة من حياته، ما خال بع�ص ال�صَّ

جل؛ مثل تاريخ ولدته، وخرب خروجه من م�صقط 
َّ
�صوى جوانب جّد ي�صرية من �صرية هذا الر

راأ�صه بغداد.

ا ميالُد اأبي الف�صل فقد اأجمع من ترجم له، على اأنَّه كاَن يف بغداَد �صنة ثماٍن وثمانني  اأمَّ

من اختلَف اأبو الف�صل مع اأخيه بعد وفاة اأبيهما، وعلى  . وبعد ردٍح من الزَّ
)1(

وثالثمئٍة للهجرة

والع�رضين من عمره، على خالف  الثَّانية  بغداد، وهو يف  الف�صل  اأبو  ترك  اإثر هذا اخلالف 

اأبا  اٍم اأنَّ 
َّ

كتور عمر فروخ. فقد راأى ابُن ب�ص ام ال�صنرتيني، والدُّ
َّ

اإليه كلٌّ من ابِن ب�ص ما ذهب 

، وهذا يتناق�ص مع تاريخ وفاِة 
)2(

الف�صل كان دون الع�رضين من عمره عندما خرج من بغداد

ادُر على اأنَّ وفاَة عبِد الَواحِد كانت يف �صنِة  احِد والِد اأبي الف�صِل؛ فقد اأجمَعِت امل�صَ عبِد الوَّ

ٌة 
َّ
اأُْجِرَيْت عملي ، وكما هو ثابٌت فاإنَّ ميالَد اأبي الف�صل كان يف �صنِة )388هـ( فاإذا 

)3(
)410هـ(

ُة ما ُاثبَت اآنفًا. ُ �صحَّ نيَّ
َ
ٌة )410 – 388 = 22( َيَتب

َّ
ح�صابي

اأبا الف�صل خرج من بغداد، وله من العمر ع�رضون  كتور عمر فروخ فقد راأى اأنَّ  ا الدُّ اأمَّ

. وعلى هذا الراأي ماأخذان؛ 
)4(

�صنًة اإثر خالٍف بينه من جهٍة، وبني اأبيه واإخوته من جهٍة اأخرى

ل: هو حتديُد �صنِّ اأبي الف�صل بع�رضين �صنًة عندما خرج من بغداد، ويدفعه ما �صبق بيانه.  الأوَّ

ام 
َّ

والثَّاين: اأن خروج اأبي الف�صل من بغداد يف اأثناء حياة اأبيه. وهو يتعار�ص مع ما نقله ابُن ب�ص

وخ يف ترجمته 
ُّ
كتور فر  امل�صادر الَّتي اتَّكاأ عليها الدُّ

ُّ
اأنَّ الذخريَة هي اأهم يف الّذخرية، علمًا 

ام هو الَوحيُد ممَّن ترجموا لأبي الف�صل جاء على ذكر خرب خروجه 
َّ

لأبي الف�صل. واأنَّ ابن ب�ص

من بغداد بعد وفاة اأبيه. 

 اأبي الف�صل. جذوة املقتب�ص 1: 125 وذهب اإليه من جاء 
ِّ
)1( هذا ما نقله احلميديُّ عن رزق اهلل بِن عبد الوهاِب، ابِن عم

ة 2: 25، الأعالم 6: 246، معجم 
َّ
ال�صند�صي يب 3: 374، احللل  الطِّ امللتم�ص 1: 125، نفح  بغية  لة �ص 865،  ال�صِّ بعده. 

الأعالم �ص 746، دائرة املعارف 5: 43، معجم ال�صعراء العبا�صيني �ص 488.

)2( الذخرية 4: 54.

)3( تاريخ بغداد 11: 14، �صري اأعالم النبالء 17: 273، تاريخ الإ�صالم )حوادث ووفيات 401- 420( �ص 206 املنتظم 15: 17، 

طبقات احلنابلة 3: 325، املنهج الأحمد 2: 321، املق�صد الأر�صد 2: 143. 

)4( تاريخ الأدب العربي 4: 529.
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2– املرحلة امل�رصقيَُّة:

، حيث التقى هناك 
)1(

 ني�صابور
َ
َمًا �صطر َمِّ

خرج اأبو الف�صل من بغداد زهاء �صنة )410 هـ( ُمي

هر. وعند اجتماع الأدباء لبدَّ   )ت: 430هـ( �صاحب كتاب يتيمة الدَّ
ِّ
الثََّعالبي باأبي من�صوٍر 

اأن يتطارحوا الأ�صعاَر، والأخباَر، وغري ذلك من ق�صايا الأدب، وفيما يبدو اأنَّ اأبا الف�صل قد 

 احلياَة الفكريََّة يف بغداَد، واأحوال رجال الأدب فيها، وهذا الأمر اأفاَد الثَّعالبي 
ِّ
َر للثَّعالبي �صوَّ

ِة   )تتمَّ
ِّ
واب القول: اإنَّ اأبا الف�صِل كان له ف�صٌل على كتاب الثَّعالبي اإفادًة عظيمًة، ولعلَّه من ال�صَّ

اأقوامًا   
َ
اليتيمة من جهٍة، وذكر عراء يف  الَّذي ا�صتدرك فيه ما فاته من ذكر بع�ِص ال�صُّ اليتيمة( 

 .
)2(

اأخرى اأ�صعاِرهم من جهٍة  له من غرِر  ا�صتجدَّ  اأ�صاَف ما  اأنَّه  اإلَّ  اليتيمة،   يف 
ْ
ُهم

ُ
�صبَق ذكر

ومن م�صتدركاته يف ق�صم )حما�صن اأهل العراق( وحده، واحٌد وثالثون �صاعراً، من بينهم )اأبو 

. وقد اأ�صار الثعالبي يف اأثناء ترجمته لأبي الف�صل اإىل تلك الإفادِة الكبريِة 
)3(

) الف�صل البغداديُّ

 .
)4(

وَن َجَماًل، والقلوَب َكَماًل، واأَفاَدَنا كثرياً«
ُ
الُعي اأفادها منه، فقد قال فيه: »... َمالأَ  الَّتي 

ا يدلُّ على اأنَّ  ِة نتفًا من اأ�صعار اأبي الف�صل الَّتي نالْت اإعجابه؛ وهذا اإنَّ كما اأنَّه اأثبت يف التتمَّ

اأبا الف�صل كان قبل خروجِه من بغداَد اأديبًا ف�صيحًا، و�صاعراً بليغًا، على خالِف ما ذهَب اإليه 

(؛ اإذ راأى اأنَّ قريحَة اأبي الف�صل قد َتَفتََّحْت يف الهند الَّتي نظم 
ُّ
الأ�صتاذ )خرُي الديِن الِزَرْكلي

.
)5(

فيها اأوائل �صعره

اأركاَن  ْت �صهرُتُه  ، وعمَّ
)6(

ْكِتِكنْي(
ُ
�ُصب بِن  لطاِن )حمموِد 

ُّ
ال�ص ويف هذه املرحلة ذاع �صيُت 

 بها، وقال: »هذه ت�صلُح لأن تكوَن مدينًة«. ومنذ ذلك احلني 
َّ
ْت كذلك لأنَّ �َصابوَر مر

َ
ي )1( مدينٌة من بالد خرا�صان، �ُصمِّ

اأُْطِلَق عليها ني�صابور. ومنها جماعٌة من اأكابر الف�صالء، كالإمام )م�صلم بن احلجاج( �صاحب )امل�صند ال�صحيح(. اآثار 

و�ص املعطار، للحمريي، �ص 588.
َّ
البالد واأخبار العباد، للقزويني، �ص 473- 477، الر

)2( مقدمة تتمة اليتيمة �ص 7.

)3( مقدمة تتمة اليتيمة �ص81-79.

)4( مقدمة تتمة اليتيمة �ص 79.

)5( الأعالم 6: 254.

ولة(. كان من  لطنة بـ )�صيف الدَّ
َّ

كِتِكني ُلقب )ميني الدولة(، وكان ُيلقب قبل ال�ص
ُ
لطان اأبو القا�صم، حممود بن �ُصب

ُّ
)6( ال�ص

داً، 
ِّ
نيا، فتَح العديَد من البلدان، وقد اتَّ�صعت مملكته حتى بلغت اأوقافه ع�رضَة اآلِف قريٍة. كان ديِّنًا، ُمتعب عظماِء ملوك الدُّ

ِة �صنتني. ُوِلد �صنة 360هـ، وتويف   لطنَة مبدَّ
َّ

مَ ال�ص
ِة قبل اأن يت�صلَّ

َّ
فقيهًا، على مذهب اأبي حنيفة، وقد اأّلَف يف فقه احلنفي

ع، ينظر: وفيات الأعيان 5: 175-182، تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر،  �صنة 421هـ. للتَّو�صُّ
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نِد والهنِد؛ لذلك 
ِّ

ال�ص انت�صاراٍت وفتوحاٍت متواليٍة يف بالِد  َقُه من  ِة مبا حقَّ
َّ
اململكِة الإ�صالمي

لطان العظيم، 
ُّ

 ليكون اأحَد رجالت هذا ال�ص
)1(

راأى اأبو الف�صل اأن يجوَز ني�صابوَر اإىل )غزنة(

هًا اإىل غزنة حيث  ِة، متوجِّ
َّ
احِة الأدبي

َّ
اُبْوَر بعدما ترك فيها ب�صماٍت وا�صحًة على ال�ص

َ
�ص

ْ
فغادر َني

الَّذي  لطان 
ُّ

ال�ش بالِط  اإىل  و�شوًل  ادِة، 
َّ

وال�ش والفقهاِء،  العلماِء،  من  القوِم  بعليِة  فيها  اختلط 

اأحَد  غزواِتِه، وجعله  كلِّ  معه يف  فا�صطحبه  �صديداً،  اإعجابًا  الف�صل  اأبي  ب�صخ�صيِة  اأعجَب 

.
)2(

رجالِت البالِط، واأحَد ندماِئِه يف جمال�ِص الأْن�ِص

لطاِن حمموٍد، كان لبدَّ له من 
ُّ

 بها اأبو الف�صِل عند ال�ص
َ

فيعِة الَّتي حظي
َّ
ونظراً لهذه املكانِة الر

اأن ميدح ويل نعمته اجلديد، الَّذي ما خاَب يف لواٍء َعَقَدُه. اإلَّ اأنَّه مل ي�صل اإلينا من تلك املدائح 

جل، فقد 
َّ
ِة ق�صائد يف مدح هذا الر اٍم اإىل وجود عدَّ

َّ
�صيٌء، ما خال الإ�صارة العابرة من ابن ب�ص

.
)3(

لطاِن حممود - غرُي ما ق�صيٍد«
ُّ

قال يف اأثناء ترجمته لأبي الف�صل: »وله فيه - اأي يف ال�ص

فيعِة 
َّ
كِتِكني ُمَتَمتِّعًا بتلك املكانِة الر

ُ
ومهما يكن من اأمٍر، فقد ظلَّ اأبو الف�شل يف بالط اآل �ُشب

ة  ُة ُحْكِمِه؛ لأنَّه ُخِلَع بعد عدَّ لطاُن حمموٌد، وخلَفُه ابُنُه )حممٌد( الَّذي مل تطْل مدَّ
ُّ

اإىل اأن مات ال�ص

، ويف عهد م�صعود 
)4(

لطاُن م�صعوُد بُن حمموٍد
ُّ

 خلَفُه اأخوه الأكرُب ال�ص
َّ
اأ�صهٍر من توليه احلكم، ثم

حظي اأبو الف�صل بلقب )الوزير( مكافاأًة له على اإخال�صه ووفائه؛ فقد اأف�صى لل�صلطان م�صعود 

.
)5(

ولِة مكيدًة حاكها له اأخوه بالتَّعاون مع وزراء الدَّ

وقد دفعت هذه الأحداث اأبا الف�صل اإىل مغادرة غزنة، فرتكها يف اأيَّام ال�صلطاِن م�صعود 

بريوت- لبنان، ط2، 1408هـ، 1988م، 4: 477-497، نهاية الأرب يف فنون الأدب 26: 34-68، �صري اأعالم النبالء 17: 

484- 495، النجوم الزاهرة 4: 275، الإعالم مبن يف تاريخ الهند، عبد احلي احل�صني،1: 71- 73. 

ا�صم )غزنني (، وقيل: )جزنة(، ويقال ملجموع بالدها: )زبل�صتان( وهي مدينٌة عظيمٌة  ووليٌة  العلماُء  ُيْطِلُق عليها   )1(

اأن انتهت  اإىل  وا�صعٌة يف طرف خر�صان، وهي احلدُّ بني خرا�صاَن والهنِد. كانت داَر ملِك بني حممود بن �صبكتكني 

 عنه 
ُّ
م دولتهم �صنة 617هـ، حيث عاث فيها الترت ويف تلك اجلهات ف�صاداً وا�صعًا من قتٍل، ونهٍب، واإحراٍق وتخريٍب ُت�صَ

الأ�صماع. معجم البلدان 4:228، اآثار البالد واأخبار العباد �ص 428- 429، الرو�ص املعطار يف خرب الأقطار �ص 428.

)2( تتمة اليتيمة �ص 79.

)3( الذخرية 4: 54.

الد، ويل احلكمَ �صنة 421هـ اإىل اأن قتل على 
ِّ
عيِة، �صلَك طريَق اأبيه يف الغزِو وفتِح الب

َّ
ريِة يف الر

ِّ
)4( كان ملكًا عادًل، ح�صَن ال�ص

د �صنة 433هـ.: تاريخ ابن خلدون 4: 497، النجوم الزاهرة 5: 36، الإعالم مبن يف تاريخ الهند 1: 74.   يد اأخيه حممَّ

)5( الذخرية 4: 54.
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كتور عمر فروخ؛ الَّذي راأى اأنَّ اأبا الف�صل ظلَّ يف الهند حتَّى  على خالف ما ذهب اإليه الدُّ

اٍم- 
َّ

. وهذا يخالُف راأَي ابن ب�ص
)1(

لطنة
َّ

بعد وفاة م�صعود، وتويل اأخيه مودود من بعده اأمور ال�ص

- من جهة، ويخالف وقائع التَّاريِخ من جهٍة اأخرى؛  ُد يف نقِل َهذا اخَلرَبِ
ِّ
وهو الأقدُم واملتفر

، وهو اأي�صًاً مل يخلْف اأباه مبا�رضًة، بل خلَف 
)2(

فمودوٌد يف احلقيقِة هو ابُن م�صعوٍد ولي�ص اأخاه

وخ اإىل ذكر امللك )�رضوان �صاه( الذي انتقل اإليه اأبو الف�صل 
ُّ
كتور فر ْق الدُّ

َّ
داً. ومل يتطر ُه حممَّ عمَّ

اٍم اإىل اأنَّ اأبا الف�صل كان قد 
َّ

ٍة، فقد ذهب ابُن ب�ص
َّ
بعد خروجه من غزنة، ورثاه بق�صيدٍة لمي

، حيث ق�صى هناك �صطراً من حياته، ولكنَّ 
)4(

 بعد خروجه من غزنة
)3(

ق�صد مملكة )�رضوان(

امل�شادَر مل ت�شعْفَنا باأخبار اأبي الف�شل هناك �شوى اأنَّه كان اأحَد رجالِت بالط امللك )�رصوان 

.
)5(

�صاه(، ول يوجد ملٌك بهذا ال�صم، بل هو لقٌب لكلِّ من يحكم تلك اململكة

على  التَّاريِخ  كتُب  تطلعنا  مل  الَّذي  امللك-  هذا  الف�صل يف كنف  اأبو  اأيِّ حاٍل ظلَّ  على 

ُج يف نف�ِص اأبي الف�صِل العامرِة بحبِّ هذا امللك  ا�صمه- اإىل اأن تويف، فاأخذت الأحزاُن تتاأجَّ

:
)6(

اعر، قال يف مطلعها ْت عن عميِق حزِن ال�صَّ َبُه، فرثاه بق�صيدٍة عربَّ
َّ
اعر، وقر الَّذي اأكرَم ال�صَّ

يْـــِرِه ِ
َ

ــْن ُمــْلــِكــِه َو�ـــرص ــَعــاً َع ــا مــْو�ــضَ ــال ؟1- يَ ــْي ــِل ــَت َق ــْث ــِب ََّك لَـــْو لَ ـــــْاَذا اأ�ــــــرصَ َم

اأَدْع َلْ  اإْن  ـــي  َدِم ـــُه  ـــتُ َرِزيَّ ــْت  ــلَّ َط ــول2-  ــُل ــْط َم ـــــــِدِه  حَلْ يِف  ُمــْقــَلــِتــي  َدَم 

)1( تاريخ الأدب العربي 4: 529.

)2( البداية والنهاية 12: 69.

َفْت باإ�شقاط   ُخفِّ
َّ
ْرَبند(، بناها اأنو�رصوان، ف�شميت با�شمه، ثم )3( هي مدينة من نواحي باب الأبواب، الذي ت�شميه الفر�ص )الدَّ

ق، وقيل: الفتح. وهو جبٌل 
َ
ج، وقيل: القبح، وقيل: الَقب

َ
�صطِر ا�صمه. وباُب الأبواب يقُع على �صعٍب من �صعاب جبل القب

ٍة لها ملٌك، ولغٌة خمالفٌة لغريها. ومن  عظيٌم �صامٌخ م�صتمٌل على كثرٍي من الأمِم واملمالِك، فيه اثنتان و�صبعون اأّمًة، كلُّ اأمَّ

تلك املمالِك مملكُة �رضوان، وهي مملكٌة وا�صعٌة لها اإقليٌم، ومدٌن وعماراٌت، وُيقاُل مللكها )�رضوان �صاه(. وقيل بالقرب 

من �رضوان توجُد �صخرُة مو�صى  التي ن�صي عندها احلوَت يف قوله تعاىل: {

 جيالَن، والقريُة باجروان، وكلُّ 
ُ
 بحر

ُ
...} �صورة الكهف 63. قالوا: فال�صخرُة �صخرُة �رضوان، والبحر

هذه من نواحي اإرمينية. نزهة امل�صتاق يف اخرتاق الآفاق 2: 829، اآثار البالد واأخبار العباد �ص 600، معجم البلدان 3: 

و�ص املعطار �ص 340 – 341.
َّ
384، الر

)4( الذخرية 4: 54. 

)5( الذخرية 4: 54، احلا�صية رقم )5(.

)6( الديوان: ق )33(. 
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القلوب ح�رضًة وكمداً،  الَّذي خلَّف يف  احل، 
َّ
الر امللِك  بفتوحاِت هذا   

ُ
اعر ال�صَّ اأ�صاَد   

َّ
ثم

عًا وح�رضًة عليه، فقال يف الق�صيدِة  لذلك يالحُظ اأنَّ اأبا الف�صل ل يقوى على ردِّ دموِعِه تفجُّ

نف�صها:

َمْطَلبَاً اأيْ�رَصُ  ْعِب  ال�ضَّ اجْلَُمْوِح  َردُّ  �َضِبْيال12-  ـــاَب  اأ�ـــضَ ـــْد  َق َدْمــــٍع  َردِّ  ـــْن  ِم

املََدى َدْرِك  َعْن  َق�رُصَْن  َماِح  للرِّ َما  ــْول؟14-  ــْوِلــهــنَّ ُفــ�ــضُ ــَل نُــ�ــضُ ــْم َوَراأيْــــــَن َح

ــاً َعــاِزَم ــَك  ــنَ َراأيْ اإَذا  ــنَّ  ُك َولَــَقــْبــُل  ــول15-  ــْدَن الــطُّ ــَف ــتَ ــضْ ــا� ـــَك َف ـــْولَ َعـــايـَــنَّ ُط

نََرى فَما  َحِديُْدهنَّ  ــَداَد  احْلِ لَِب�َص  ــال16-  ــْي ــِل َك ــــَداُه  �ــــضَ ــــْن  ِم ـــنـَــانـَــاً  �ـــضِ اإلَّ 

َما ُعْظِم  ِمْن  ــْت  َزَه ــالٌم  اأْق تَْبِكْيَك  ــال17-  ــْي ــضِ ـــَرًة َواأ� ـــْك ــْت ُفــتُــْوَحــَك بُ ــبَ ــتَ َك

احِل ما لقاه 
َّ
وفيما يبدو اأنَّ اأبا الف�صل مل يلَق من التَّكرمِي واحلفاوة يف عهد خليفِة امللِك الر

حَب اخلليفُة 
َّ
اإليها، فر  ي�صتاأذنه بالعودِة 

)1(
 يف بغداَد

َّ
ا�صي

َّ
العب لَذا كاتَب اخلليفَة  اأيَّاِم �صلِفِه،  يف 

بذلك. ولكن ما اإن و�صل اأبو الف�صل اإىل بغداد حتَّى ا�صتيقظ فيه �صعوُر احلنني اإىل �رضوان الَّتي 

قع على بغداَد م�صقِط راأ�صه، فقال يف  كان له فيها ذكرياٌت جميلٌة، دفعته اإىل تف�صيل ذلك ال�صُّ

:
)2(

ق�صيدٍة اأخرى

نَاِبهاً بـَــْغـــَداَد  اآِت  َلْ  لـَـْيــتـَـِنــي  ــا  ــيَ َف َعاِريَا4-  َواَن  ْ ـــرصِ � ــاِف  اأْكــنَ يف  بَْحُت  َواأ�ضْ

ــَواِدِمــي َق ُتَ�صَّ  َلْ  ِفْيها  ُكْنُت  َفَلْو  اخَلــَواِفــيـَـا5-  ِمْنها  ــَواُق  ــضْ الأ� ــِت  ــَف اأْخ َول 

وبينما اأبو الف�صل يف غمرة الأ�صواق اجلاحمة، وامل�صاعر امللتهبة، واحلنني اإىل تلك الأ�صقاع 

الَّتي خلَّف فيها ما خلَّف من الق�ص�ص والذكريات، ا�صتدعاه اخلليفُة القائم اإىل ق�رِض اخِلالفِة، 

 
)3(

َ
وطلَب اإليه اأن يكوَن اأحد رجالت البالط، وقد اتَّفَق ذلك مع ورود ر�شوِل املُِعزِّ بِن َباِدي�ص

ادِر باهلل. �صبقت ترجمته يف هذه الدرا�صة. )1( كان اخلليفُة اآنذاك عبَد اهلِل بِن اأحمَد، اأبا جعفٍر القائمَ باأمِر اهلِل بَن القَّ

)2( الذخرية 4: 72.            

، �صاحُب اإفريقية وما والها من بالد املغرب. كان ملكًا 
ِّ
نهاجي  بِن من�صوِر بِن زيري بِن مناد ال�صَّ

َ
)3( هو املعزُّ بُن بادي�ص

ْحَمِة، ُولَد يف اخلام�ِص من جمادى الأوىل �صنة 398هـ، 
َّ
ًا لأهِل العلِم، كثرَي العطاِء والر

َّ
ب ِة، حُمِ جلياًل، حليمًا، عايل الهمَّ

ملَك بعَد اأبيه بادي�ص �صنة 406هـ، وكانْت وفاُتُه بعدما فقَد ُمْلَكُه يف القريواَن �صنة 454هـ، وقال ياقوت احلموي �صنة 

رياء 2: 21-22، وفيات الأعيان 5: 233-235، نهاية الأرب 24: 218، 
َّ

ع: معجم البلدان 1: 273، احللة ال�ص 453هـ. للتَّو�صُّ

اهرة 5: 72 �صري اأعالم النبالء 18: 140، النُّجوم الزَّ
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ما  على  وُيطِلُعُه  املغرِب،  يف  ِة 
َّ
يا�صي

ِّ
ال�ص التَّطوراِت  باآخِر  ُيعِلُمُه  الَقائِم  جعفِر  اأبي  اخلليفِة  اإىل 

والرتباِط  العالقِة  باإعادِة  رغبَتُه  واأبدى  م�رَص،  الفاطميني يف  َعِة 
ْ
ي ال�شِّ �شدَّ  �شيا�شٍة  من  اتَّخَذُه 

 
ُ
ِة رجاًل ثقًة ُي�صِفر ِة يف بغداَد، لذا طلَب املعزُّ من القائِم اأن ينتِدَب لهذه املهمَّ

َّ
ا�صي

َّ
باخلالفِة العب

، وابِن ب�صكوال يف 
)2(

. وهذا يتعار�ُص مع ما ذهَب اإليه كلٌّ من احُلميديِّ يف اجلذوة
)1(

بينهما

؛ 
)6(

وخ يف تاريخه
ُّ
كتور عمر فر ، والدُّ

)5(
فديِّ يف الوايف ، وال�صَّ

)4(
 يف البغية

ِّ
بي ، وال�صَّ

)3(
لة ال�صِّ

ا�ِص، وكاَن لُه 
َّ
فقد ذهب هوؤلء جميعًا اإىل اأنَّ اأبا الف�صل هو الَّذي دعا املعزَّ اإىل دعوِة بني العب

َة 
َّ
ِة. وهذا الراأُي يخالُف الأحداَث التَّاريخي

َّ
ا�صي

َّ
ادِة العب

َ
ي

ِّ
الف�صُل يف اإعادِة املغرِب اإىل ظلِّ ال�ص

يعِة، لذا  ِة لل�صِّ
َّ
نَِّة واجلماعِة، و�صديَد الكراهي ُّ

ِب ملذهِب اأهِل ال�ص املوثَّقَة؛ فاملعزُّ كان �صديَد التََّع�صُّ

عراء  ، ففرَح اأهُل القريواَن لذلَك، حتَّى قال بع�ُص ال�صُّ
)7(

، وقتَل منهم مقتلًة عظيَمًة
ْ
َقاَم بلعِنِهم

:
)8(

يعِة الَّذين �رضَّهم فعل املعزِّ بال�صِّ

ـــٍة ـــَع ِرْف يِف  ِعـــ�ـــصْ  يْــــِن  الــــدِّ ـــزَّ  ـــِع ُم ـــا  ْوٍر واْغ����ِت����بَ����اٍط َوَج�������َذْليَ ُ َو�������������ُ

ــَطــَفــى  امْلـُـ�ــضْ
َّ
ــنــبــي ـــَت ال ـــْي ــْلاأنْــــَت اأْر�ـــضَ ــَف ــضُّ ــ� ال ــــنْيِ  ــــالِع َ امل يِف  ـــاً  ـــَق ـــْي ـــِت َوَع

ــًة ــن ـــَل ِفـــْيـــهـــْم �ــضُ ـــْت ـــَق َوْلَوَجـــَعـــْلـــَت الْ ــــدُّ ال ـــلِّ  ُك اْلأْر�ـــــصِ يِف  ــي  ــا�ــضِ ــاأَق ب

رفني، وكان لوزير  ُم بني الطَّ ى اإىل ا�صتياِء الفاطميني يف م�رَض، ومازالت الأموُر تتاأزَّ وهذا اأدَّ

امل�صتن�رض باهلل املعروف بـ )اليازوري( يٌد ظاهرٌة يف ذلك، اإىل اأن اأعَلَن املعزُّ ارتباَطُه باخلالفِة 

، ومن ذلك ما ذهب اإليه 
)9(

ِة يف بغداَد، وقطَع اخلطبَة للفاطميني، ولعنهم على املنابر
َّ
ا�صي

َّ
العب

املارقني  الكباَر،  َقَة 
َ

الَف�ص ! والَعِن 
َّ
اإذ قال: »اللهم اأثناِء خطبة عيِد الأ�صحى؛  اأحُد اخلطباِء يف 

)1( الذخرية 4: 54.

)2( جذوة املقتب�ص 1: 125.

)3( ال�صلة 3: 865.

)4( بغية امللتم�ص 1: 142.

)5( الوايف بالوفيات 4: 70.

املغرب على  اأهل  اأف�صد قلوب  الف�صل  اأبا  اأنَّ  �صبقه:  وخ على من 
ُّ
فر كتور  الدُّ العربي4: 530. وقد زاد  الأدب  تاريخ    )6(

الفاطميني .

)7(  نهاية الأرب يف فنون الأدب، النويري 24: 201- 202.

)8( البيان املغرب يف اأخبار الأندل�ص واملغرب 1: 274.

)9( البيان املغرب 1: 274، تاريخ ابن خلدون 6: 211، معامل تاريخ املغرب والأندل�ص �ص 165.
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املتَّبعنَي غرَي  ِلَعْهِدَك،  يطاِن، املخالفني لأْمِرَك، والنَّاق�صنَي  ال�صَّ ْيِن، واأن�صاَر  الدِّ اأعداَء  اَر،  الُفجَّ

.
)1(

ًا َطوياًل ....«  ِخْزَيًا َعِرْي�صَ
ْ
اًل، واأخِزِهم

ْ
 َلْعَنًا َوِبي

ْ
 ! والَعْنُهم

َّ
ِلنْيَ ِلِكَتاِبَك، اللَّهم �صبيِلَك، املُبدِّ

، ولعلَّ اأ�صحَّ 
)2(

اطميني خون اختالفًا ظاهراً يف تاريِخ انف�صاِل املعزِّ عِن الفَّ واختلف املوؤرِّ

 
َ
الأقواِل ما ذهَب اإليِه ابُن عذاري يف )البيان املغرب(؛ اأي يف �صنة 440هـ؛ لأنَّ املعزَّ كان قْد اأمر

ََب منها دنانرَي كثريًة، اأ�صْف اإىل ذلك �َصكَّ  َكِة يف �صهِر �صعباَن �صنة 441 هـ، وقد �رضَ
ِّ

بتبديِل ال�ص

.
)3(

ٍد
ْ
ي
َ
ما كان عنَدُه ِمْن دنانرَي ُنِق�َص عليها اأ�صماُء بني ُعب

 يف بالِطِه اأكفاأ من اأبي الف�صِل ليكوَن �صفرياً بيَنُه وبني 
ُّ
ا�صي

َّ
على اأيِّ حاٍل مل َيجْد اخَلليَفُة العب

املعزِّ �شاحِب املغرب. ويف بالِط املعزِّ ُينهي اأبو الف�شِل املرحلَة الثَّانيَة من حياته، والَّتي َدامْت 

اًل بني ني�صابوَر، وغزنَة، والهنِد، و�رضواَن واأخرياً بغداَد  زهاء ت�صٍع وع�رضين �صنًة، ق�صاها متنقِّ

الَّتي مل َيُطْل مقاُمُه فيها؛ اإذ �رضعاَن ما غادرها ليبداأ املرحلَة الثَّالثَة والأخريَة من حياته؛ وهي:

3– املرحلُة املغربيَُّة:

يًا عن اأعنِي الفاطميني  بعَد و�صوِل ر�صوِل املعزِّ اإىل اخلليفِة القائِم، خرَج اأبو الف�صِل ُمتخفِّ

ُه �صاحُب حلَب )معزُّ 
َ
ُه، وذاَع �صيُتُه، فطلب

ُ
ام، حتَّى و�صل اإىل حلَب، وهناك ف�صا اأمر يف ال�صَّ

َ يف ذلَك الَوقِت، وعنَدَما َمَثَل  يعِة يف ِم�رضْ  الَّذي كاَن على خالٍف مع ال�صِّ
)4(

)
ُّ
ولِة املراد�صي الدَّ

)1( البيان املغرب1: 277.

)2( يرى ابُن الأثري اأنَّ تاريَخ انف�صال املعزِّ عن الفاطميني كان يف �صنة 435 هـ: الكامل يف التاريخ، وهذا ما ذهب اإليه ياقوت 

ا ابُن تغري بردي فريى اأن النف�صال كان �صنة 443هـ. النجوم الزاهرة 5: 53،  احلموي يف معجم البلدان 1: 273، اأمَّ

وقد ذهب ابن خلدون مذهبني خمتلفني؛ ففي مو�صٍع يرى اأن تاريَخ النف�صاِل كان يف �صنة437 هـ. تاريخ ابن خلدون 

ابق 6: 211، وهو اأ�صحُّ 
َّ

6: 19، ويف مو�صع اآخر يرى اأنَّ املعزَّ �رضف اخلطبَة خلليفِة بغداَد يف �صنة 440 هـ، امل�صدر ال�ص

هبي يف تاريخ الإ�صالم )حوادث �صنة 440( �ص  الأقواِل، وهذا ما ذهب اإليه كلٌّ من ابن عذاري يف البيان 1: 277، والذَّ

د، مطبعة حكومة الكويت، ط2، 1984م 3: 193.
ِّ
337، ويف العرب يف خرب من غرب، حتقيق: فوؤاد �شي

)3( البيان املغرب 1: 287.

)4( هو: ُثماُل بُن �صالِح بِن مردا�َص الكالبي، كان كرميًا، حليمًا، �ُصجاعًا، ويل املُلك يف �صنة 434هـ، نازعه الفاطميون على 

 تنازَل لهم عنها، ورحَل اإىل اإفريقية يف �صنة 449هـ. ويف �صنة 452هـ طلب الفاطميون من املعزِّ 
َّ
ملِك حلَب فهزمهم، ثم

اأن ي�صرتدَّ حلَب من يد الثَّاثِر حممود بن ن�رض بن مردا�ص، وكاَن له ذلك يف �صنة 453هـ. وبقي حاكمًا فيها اإىل اأن تويف 

يف �صنة 454هـ. املنتظم 16: 76، تاريخ الإ�صالم )حوادث ووفيات 441-460( �ص 35، الوايف بالوفيات 11: 17، تاريخ 
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:
)1(

ٍة مطلعها
َّ
اأبو الف�صِل بني يدي الأمرِي مدَحُه بق�صيدٍة لمي

ُم�َضاِئاًل يـَـاِر  الــدِّ َر�ْضِم  َعَلى  َوَقْفُت  اُل1-  �ُضوؤَّ ــبِّ  احْلُ لـَـْوَعــِة  ِمــْن  يَ�ْضتَِفي  ــْل  َوَه

الِلّوى ِمَن  َر�ْضٌم  ْبِ  ال�ضَّ ُر�ُضْوَم  ــْيــبَــِة اأْطــــالُل2-َفاألَْوى  ــِبِ ـــي بــالــ�ــضَّ ـــْوِع ــــلَّ ُدُم َوَط

ومنها قوله:

َعامٍر اآِل  ِمــْن   
َّ
َواحَلــي َحلبَاً  �َضَقى  ِمْهَطاُل12-  ]نَ�َضاِئ�َص[  ــْن  ِم ـــَواَل  تَ هـــِزْيٌ 

ُمنَاِقٍف ِمْن  الَقنَا  ِفيِه  اأثَمَرْت  َفَكْم  ــاُل13-  ــَط ــَواِرَم اأبْ ــضَّ ــ� ــْت ِفــيــِه ال ــبَ ــَع ـــْم اأتْ َوَك

َكِريْهٍة يَــْوَم  الَْعْليَاَء  َخَطبُوا  اإَذا  ـــاُل14-  ـــَع ــهــْم ِفــْيــهــا ُمــهــْوٌر َواأْج ــاُف ــيَ ــاأ�ــضْ َف

لَنا انَْك�َضَفْت  ْولــِة  الــدَّ ُمِعزِّ  ِبيُْمِن  ــهــنَّ اأْحــــَواُل15-  ــَرتْ ــــَواٌل َم ــِر اأْح ْه ــدَّ ِمــَن ال

َكــاأمنــا ــى  ــتَّ َح ــــاِل  َ امْل ــا  ــيَّ حُمَ َتَــاَفــى  اُل16-  ـــــــذَّ ــــاٌة َوُع ــــضَ ـــُه ُو� ـــْن ـــُه ِم ـــُل ـــاِب ـــَق يُ

)ُعُهْوُد  مطلعها:  الَّتي  بق�صيدِتِه  ولِة  الدَّ معزَّ  مدَح  ا  اإنِّ الف�صل  اأبا  اأنَّ  اٍم 
َّ

ب�ص ابُن   
َ
ذكر وقد 

ِه الَّذي ُنِظَمْت  ْحِر نف�صِ
َ
طر، وهو من الب  �صوى هذا ال�صَّ

ْ
 ومل يذكر

)2(
ا ِمْن َبْعِد َعْهِدَك اآِفُل(

َ
ب ال�صِّ

ِه اأي�صًاً، ولكنَّ الختالَف يقُع يف القافيِة؛ فاإحداهما  ويِّ ذاِتِ
َّ
ابقُة، وعلى الر

َّ
عليه الق�صيدُة ال�ص

 ينتمي اإىل الق�صيدة الَّتي اأثبتها يف 
َ
طر ٍة، وفيما يبدو اأنَّ هذا ال�صَّ

َ
�ص ، والثَّانيُة غري موؤ�صَّ

)3(
ٌة

َ
�ص موؤ�صَّ

يوان. الدِّ

 له 
َ
ولِة باأبي الف�صِل اإعجابًا �صديداً، وطِرَب ل�صعِرَه، لذا اأمر وعلى اأيِّ حال اأعجب معزُّ الدَّ

َج على 
َّ
َة النُّْعماِن عر َّ

اعِر معر . وعنَد ُدخوِل ال�صَّ
)4(

فِر
َّ

ده مبوؤونة ال�ص بالأمواِل والأعطياِت، وزوَّ

ٍة 
َّ
اعِر امل�صهوِر الَّذي كاَن على معرفٍة حقيقي ي، اأحمَد بِن �ُصليماَن( ال�صَّ

ِّ
�صيِخها )اأبي العالء املعر

الفكريَِّة  احلياِة  على  الف�صل  اأبو  لَع  اطَّ ومنه   ،
)5(

اإ�شبانيا ويف  الرببر  بالط  يف   
ِّ
الأدبي بالإنتاِج 

د، موؤ�ص�صة 
ِّ
ابن خلدون 4: 352، املواعظ والعتبار يف ذكر اخلطط والآثار، تقي الدين املقريزي، حتقيق: اأمين فوؤاد �صي

الفرقان للرتاث الإ�صالمي، لندن، 1422هـ- 2002م، 1: 194.

)1( الديوان: ق )35(.

ام برواية هذا ال�صطر.
َّ

د ابُن ب�ص
َّ
)2( الذخرية 4: 54. وقد تفر

وي حرف.
َّ
)3( التاأ�صي�ص: األف بينها وبني الر

)4( الذخرية 4: 54.

)5( ال�صعر الأندل�صي يف ع�رض ملوك الطوائف، هرني بري�ص �ص 47.
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ًة  مهمَّ ِة 
َّ
يا�صي

ِّ
ال�ص ته  مهمَّ اإىل جانب  يجمع  اأن  اأردا  قد  الف�صل  اأبا  اأنَّ  يبدو  وفيما  املغرب.  يف 

وه املثَل الأعلى الَّذي ُيقتدى  ًة، ينقُل من خاللها اأدَب امل�صارقِة اإىل املغاربِة، الَّذين طاملا َعدُّ
َّ
اأدبي

ِة 
َّ
الإ�صالمي اململكة  اأنحاء  يف  �صيُتُه  ذاع  الَّذي  ي 

ِّ
املعر اأدِب  من  الف�صِل  اأبو  َد  تزوَّ لذلك  به، 

اأهل  عراء، وغريهم من  وال�صُّ الأدباِء،  الكثرييَن من  اآماِل  ف�صار حمطَّ  مغِرِبَها،  اإىل  من م�رضِقَها 

ْوب. واأغلُب الظنِّ اأنَّ اأبا الف�صل قد حمَل معه بع�َص  العلم الَّذين ق�صدوه من كلِّ حدٍب و�صَ

ند(. ي ليبثَّها بني النَّا�ص يف بالد املغرب واإ�صبانيا، كما فعل بديوان )�صقِط الزَّ ِّ
موؤلَّفاِت املعر

اأن�صَدُه  ما  جملِة  من  وكاَن  �صعِرِه،  من  �صيئًا  اأن�صَدُه  العالء  اأبا  الف�صِل  اأبو  َع  يودِّ اأن  وقبَل 

ي اإلَّ 
ِّ
(، فما كان من املعر

َّ
ولِة املردا�صي ُة الَّتي مدح بها �صاحب حلب )معزَّ الدَّ

َّ
مي ق�صيَدُتُه الالَّ

ل بني عينيه، وقال له: »باأبي اأْنَت ِمْن ناظٍم، ما 
َّ
اأن اأبدى �صديَد اإعجاِبِه بنظِم اأبي الف�صل، وقب

 .
)1(

�ُصْوَل اإىل املَْغِرب«
َّ
اأراَك اإلَّ الر

هًا  ، متوجِّ
)2(

ُه، وياأخَذ حذَرُه
َ
ثم غادر اأبو الف�صل اأبا العالء عاماًل بن�صيَحِتِه يف اأن يكتم اأمر

اأبي  ُمُكْوُث  يطْل  الفالحي(. ومل  بن علي  الوقت )�صدقة  َها يف ذلك 
ُ
اإىل م�رَض، وكاَن وزير

الف�صِل يف م�رَض َمْعِقِل الفاطميني، ف�رضعاَن ما خرج منها، ولكن قبل اأن يجوَز الإ�صكندرية 

َن من  اإذ متكَّ القب�ص عليه؛  اأخفقْت يف  اجلنِد  اإثره كوكبًة من  فاأنفذ يف  باأمِره،  علم حاكُمَها 

.
)3(

َل عمِل املعزِّ بن بادي�ص  يف �صنة 339هـ، اأوَّ
َ

يًا بزيِّ التُّجاِر، حتَّى دخل طرابل�ص الفرار، ُمتخفِّ

 اإىل القريواِن، حيث ُقِرئ يف جاِمِعَها كتاُب اخلليفِة الَقائِم باهلِل، 
َ

ثم جاَز اأبو الف�صِل طرابل�ص

 �ص47، اأبو العالء وما اإليه، عبد 
ُّ
عر الأندل�صي )1( القرط على الكامل �ص 125، الذخرية 4: 54، نفح الطيب 3: 373، ال�صِّ

العالء املعري، حممد �صليم  اأبي  اأخبار  القاهرة، 1344هـ، �ص 213، اجلامع يف  ال�صلفية، م�رض-  العزيز امليمني، املطبعة 

اجلندي، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط2، 1412هـ- 1992م، 1: 469، الأعالم 6: 254، تاريخ الأدب العربي د: عمر 

فروخ 4: 530

)2( تعريف القدماء باأبي العالء، جمع وحتقيق: طائفة من الأ�شاتذة، الهيئة امل�رصية العاّمة للكتاب، ط3، 1363هـ- 1944م، 

�ص 365.  

)3( القرط على الكامل �ص 125، الذخرية 4: 55، معامل الإميان 3: 241، حياة القريوان وموقف ابن ر�صيق منها �ص 190، 

ًا كان بعد و�صول اأبي الف�صل اإىل القريوان. وهذا يوؤّيد 
َّ
البالط الأدبي للمعز بن بادي�ص �ص 158. فاإعالن النف�صال ر�صمي

ما ُذكر اآنفًا اأنَّ اأ�صح الأقوال يف تاريخ انف�صال املعز عن الفاطميني هو �صنة 440هـ، وهذا يعني اأّن دخول اأبي الف�صل 

اإىل القريوان كان اأواخر �صنة 339.
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ِه اأبي جعفٍر القائِم باأمِر اهلِل اأمرِي املوؤمننَي، اإىل امللِك الأوَحِد، 
ِّ
وقد جاء فيه: »ِمْن عبِد اهلِل وولي

بِن  املعزِّ  متيٍم  اأبي   ، اهلِل  ر�صوِل  �ُصنَِّة  وموؤيِِّد  الأناِم،  وعْمَدِة  الإماِم،  و�رضِف  الإ�صالِم،  ِثقِة 

 .
)1(

بادي�ص بِن من�صور، ويلِّ اأمرِي املوؤمننَي بوليِة جميِع املغِرِب، وما فتَحُه ب�صيِف اأمرِي املوؤمننَي«

َِت  ًا، فُن�رضِ
ّ
َ ر�صمي اطمينِي يف ِم�رضْ عِة الفَّ

ْ
ي وبعد قراءِة هذا الكتاِب كان اإعالُن النف�صاِل عِن ال�صِّ

ِة، واأُْحِرَقْت ُبُنْوُد �صاحِب م�رَض الَّذي ُلِعَن على منابِر 
َّ
َمْت داُر الإ�صماعيلي ْوُد، وُهدِّ

ُّ
اياُت ال�ص

َّ
الر

.
)2(

ا�ِص، وللخليفِة القائِم يف بغداَد
َّ
 لبني العب

َ
املغرِب، وُدِعي

َح �رضُِّه،  ُه، وُف�صِ
ُ
 ف�صا اأْمر

َ
َل اأبو الف�صِل اإىل طرابل�ص اٍم اإىل اأنَّه عندَما َو�صَ

َّ
وقد ذهَب ابُن ب�ص

 بقتِلِه، وعنَدَما 
َّ
 بِه عنَده، فهم

َ
لطاِن �ُشِعي

ُّ
ِه، وبيَنَما اأبو الف�شِل يف بالِط ال�ش  املعزُّ باإ�شخا�شِ

َ
فاأمر

ُل كتاُب اخلليفِة من بغداَد، وظلَّ اأبو  َلُه ريثما َي�صِ ، طلَب منُه اأن يوؤجِّ ِة املعزِّ
َّ
علم اأبو الف�صل بني

الف�صل يف القريواِن حتَت الإقامِة اجلربيَِّة اإىل اأن ورَد كتاُب القائِم ب�صدقِه؛ وما كان من املعزِّ 

 
ْ
فَحَمَلُهم َمُه.  وَحكَّ مبطاليبه،  يديِه  َط 

َ
وَب�ص َمُه، 

َ
واأكر منزلَتُه،  ورَفَع  منُه،  »اعتَذَر  اأن  اإلَّ  حيَنَها 

تدبرَي  وقلََّدُه  ِمِه، 
َ
َكر من  املعزُّ  َفَعِجَب   ،

ْ
عليهم وَخَلَع   ،

ْ
اإليهم َن 

َ
واأح�ص منزله،  اإىل  الف�صل  اأبو 

.
)3(

ِمِه« َح�صَ

 
ُ
ِفر

ْ
فاإذا علمَنا اأنَّ املعزَّ بن بادي�ص كان قد طلَب من اخلليفِة القائِم اأن ينتِدَب رجاًل ثقًة ُي�ص

ر�صالَتُه  لينقَل  املغرِب  اإىل  واأر�صله   ، البغداديِّ الف�صل  اأبي  على  اخلليفِة  اختياُر  فوقَع  بينهما، 

َلُه  ٍة خطريٍة من دون اأن يحمِّ
َّ
ٍة �صيا�صي ، فمن غرِي املمِكِن اأْن ير�صَل خليفٌة ر�صوًل يف مهمَّ للُمِعزِّ

 : اٍم، فما معنى اأن ير�صَل اخلليفُة ر�صولنْيِ
َّ

َة قوِلِه. ولو �صلَّْمَنا مبا ذهَب اإليه ابُن ب�ص ما يثبُت �صحَّ

عاِء  ادِّ تثبُت �صدَق  ته، والثَّاين يحمُل ر�صالًة  تثبت مهمَّ اأو وثاثَق  اأيَّ ر�صائَل  ُل ل يحمُل  الأوَّ

ل؟! وت�صرُي الأحداُث اإىل اأنَّ الكتاَب الَّذي ُقرئ يف جاِمِع القريواِن َيِجُب اأن يكوَن برفقَة  الأوَّ

�صاِعِرنا اأبي الف�صل، وهذا ما ذهَب اإليه ابُن خلدون؛ اإذ قال: »وَجاَء ِخَطاُب القاِئِم وكتاُب 

.
)4(

»
ِّ
ِمي

ْ
اِحِد التَِّمي ِد الوَّ

ْ
َعْهِدِه �صحبَة داعيته اأبي الف�صِل بِن عب

ة املتتابعة �ص 201.
َّ
)1( الوثائق ال�صيا�صية والإدارية العائدة للع�صور العبا�صي

)2(  تاريخ ابن خلدون 6: 19.

)3( الذخرية 4: 55.

)4( تاريخ ابن خلدون 6: 211.
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، وقد  ِ الَع�رضْ ٍة يف ذلك 
َّ
اأزهى دائرٍة ملوكي  مبكانٍة رفيعٍة يف 

َ
الف�صِل قد َحِظي اأبا  اأنَّ   

ُّ
املهم

ِب ازِدَهاِر هذا البالِط الَّذي َجَمَع 
َ
ِة اإىل �َشب

َّ
اِة الثَّقافي

َ
�شبقت الإ�شارة يف اأثناِء احلديث عِن احلي

ٍة يف املغرب، فعا�رَض 
َ
ب
ِّ
اأكرَث من مئِة �َصاعٍر بليٍغ، منهم اأبو الف�صل البغداديُّ الَّذي متتََّع ب�صمَعٍة طي

ِة  ؛ فهو ابُن الأئمَّ
)1(

روا علَمُه �صاَداتَها، واأدباَءها، وعلماَءها، وفقهاَءها، الَّذين عرفوا َقْدَرُه، وقدَّ

.
ْ
ت �صهرُتُهم ، وعمَّ

ْ
َعاظ الَّذين ذاع �صيُتُُهم ني الوُّ

ِّ
التَّميمي

فيَعِة يف القريواِن، اإىل اأن 
َّ
اأبو الف�صل يتمتَُّع بتلَك املكانِة الر ومهما يكن من اأمر فقد َظلَّ 

عيِد اإىل املغرِب، وهم: بنو  َ عرَب ال�صَّ اأر�صَل خليفُة الفاطميني امل�صتن�رُض الُعبيديُّ �صاحُب ِم�رضْ

يتَّقي  اأن  امل�صتن�رُض  فاأراد   ،َ ِم�رضْ  
ْ
 �رضُرُهم

َّ
الَّذين عم  ، هالٍل، وزغبَة، ورياٍح، وربيعَة، وعديٍّ

املغرَب  ُتُكم 
ْ
اأعطي »قد  لهم:  وقال  والَهَدايا،  باملاِل  هم  اأمدَّ بعدما  املغرَب  َلُهم  فاأباَح   ،

ْ
�رضَُّهم

اأر�َص  . وعنَدَما َدَخَل هوؤلِء 
)2(

العبِد الآبِق، فال تفتقرون«  
ِّ
ْنَهاجي نْيَ ال�صَّ ُبَلكِّ وُمْلَك املعزِّ بِن 

َا اإف�صاد، فقد اأحرقوا القريواَن، وما جاورها من القرى، وقتلوا من اأهِلَها  املغرِب اأف�صُدْوَها اأميَّ

َمِن، وكاَن  ًة من الزَّ ُوَها مدَّ وا معامِلََها احل�صاريََّة، بعَدَما حا�رضَ
ُ

َمْن قتلوا، ونهبوا خرياتَها، وَطَم�ص

ِه قائاًل: »خرْجُت  . وقد و�صف ابُن �رضٍف القريواينُّ ما حلَّ مب�صقِط راأ�صِ
)3(

ذلك يف �صنة 449هـ

واأُِكلْت،  �ُصِحقْت،  َوَقْد  اإلَّ  بقريٍة   
َّ
اأمر فلم  النََّهاَر،  اأكُمُن  وكْنُت  لياًل،  و�رِضُْت  القريواِن،  من 

. وقد 
)4(

اأهُلُها ُعِراٌة اأماَم حيطاِنَها؛ من رجٍل، وامراأٍة، وطفٍل، يبكي جميُعُهم جوعًا وبرداً«

:
)5(

ٍة طويلٍة مطلعها
َّ
ٍق القريواينُّ هذه املدينة بق�صيدٍة نوني

ْ
رثى ابُن ر�صي

ـــاَدٍة ـــــَراٍم �ـــضَ ـــن ِك ــهــا ِم ــْي ــــاَن ِف ــــاِنَكـــْم َك ـــَواِمـــِخ الإمي ــــوُجــــْوِه �ـــضَ ــ�ــصِ الْ ــْي ب

)1( معامل الإميان 3: 241.

)2( تاريخ ابن خلدون 6: 20.

ط1  بدم�شق،  العربية  اللغة  جممع  مطبوعات  الأ�شرت،  �شالح  الدكتور  حتقيق:  الق�شاعي،  الأبَّار  ابن  الكتاب،  اإعتاب   )3(

ابن خلدون 6: 19- 20،  تاريخ  نهاية الأرب 24: 211-209  املغرب 1: 289- 293،  البيان  1380هـ، 1961، �ص 200، 

ة، ط1، 1286هـ. �ص 83.  معامل تاريخ املغرب 
َّ
ولة التون�شي املوؤن�ص يف اأخبار اإفريقية وتون�ص، ابن اأبي دينار، مطبعة الدَّ

كتور  الدُّ وقد ذهب   172  -166 2004م، �ص  للجميع  القراءة  الأ�رضة، مهرجان  مكتبة  موؤن�ص،  د. ح�صني  والأندل�ص، 

موؤن�ص اإىل اأنَّ دخول العرب القريوان كان يف �صنة 446هـ.

)4( البيان املغرب 1: 291.

)5( ديوان ابن ر�صيق �ص 169.
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ْعِب والَفَزِع الَّتي فرقت قلوَب اأهِلَها فقال:
ُّ
 فيها حالَة الر

ُ
اعر وقد و�صَف ال�صَّ

ــْم ــه ــَربِّ ـــَن ِب ـــِذيْ ـــاِئ ـــاًة َع ـــَف ـــوا ُح ـــَرُج ـــــَواِنَخ ــِب الأل ــاِئ ــضَ ــ� ــْم َوَم ــه ــْوِف ـــْن َخ ِم

ــٍة ــَم ــْي ــِط ــــَدٍة وَف ــــْي ــاِنَهــــَربـُـــوا بـــُكـــلِّ َوِل ــضَ ــ� ــــــلِّ ح ـــــٍة َوُك ـــــَل ــــلِّ اأْرَم ــــُك َوِب

ـَـــهــــاِةِ غـــريـــرٍة ـــٍر كــــامْل ـــْك ــاِنوبــــُكــــلِّ ب ــفــتَّ ــهــا ال ــْرِف ــَط ـــْوَل ب ـــُق ـــُع ــي الْ ــِب تَــ�ــضْ

 الَعدْيَد من اجَلَوانِب الَّتي ظهرت يف َهذه الفتَنُة. ومل 
ُ
اعر والق�صيدُة جميلٌة َتَناوَل فيها ال�صَّ

َر ذلَك اخلراَب الَّذي جنم عن  يكن اأبو الف�صل اأقلَّ تاأثُّراً بهذه الكارثِة من ابن ر�صيق، لذا �صوَّ

)1(
ِة بقوله:

َ
امي تلك الأحداِث الدَّ

َفَحالُها َواُن  ـــْرَ ـــَق ال  
َّ
ــي ــَل َعَ ــْت  ــالَ َح ُمنَغَّ�ُص1-  ــهــَو  َف الــَعــْيــ�ــَص  ــْدُت  ــه َع ــا  ــمَّ َع

ــــٌد َزاِئ يـَــــْوٍم  ُكـــلِّ  يِف  ــا  ــه ــَرابُ ــخ َف ــهــا تَــْنــُقــ�ــُص2-  ــْي ـــْوِر ِف ـــُم ـَــْع ــبَــابَــُة امل َو�ــضُ

بالأحداِث واملغامراِت؛  مليئًة  املغرِب  بنو هالٍل يف  َها  الَّتي خا�صَ املَعاِرِك  اأخباُر  وكانْت 

�ٍص  ُطولِت، وينظمونها يف �صورِة َق�صَ
ُ
فون تلك الب ِة يف م�رَض يتلقَّ

َّ
ى من الهاللي لذا راَح َمْن تبقَّ

زيٍد  )اأبو  الق�ص�ِص  تلك  بطُل  بني هالل(، وكان  )تغريبِة  بـ  بعُد  فيما  ُعِرَفْت   ،  م�رضيٍّ
ٍّ
�صعبي

.
)2(

الهاليّل(

َة ما حدَث من خراٍب ودمار؛ لأنَُّه 
َّ
لوا اأبا الف�صل م�صوؤولي وفيما يبدو اأنَّ اأهَل القريواِن حمَّ

املعزِّ بن بادي�ص من دعوِة  ِل  ئي�ص يف حتوُّ
َّ
الر َب 

َ
ب

َّ
– ال�ص َواِن  الَقرْيَ اأْهِل  َنَظِر  كان - من وْجَهِة 

ْعِرِه؛ اإذ مل َيُعْد َيْحَظى بتلَك املكاَنِة   يف �صِ
ٌ
 ظاهر

ُ
ا�ِص. وهذا الأْمر

َّ
الفاطميني اإىل دعوِة بني العب

 بها قبل الفتنِة. فها هو يقول يف الق�صيدة ال�صابقِة نف�صِها:
َ

فيعِة الَّتي َحِظي
َّ
الر

َفاإنُه ــاُن  َم ــزَّ ال ــِنــي  اأْرَخــ�ــضَ َكــاَن  اإْن  ــص3ُ-  ــ� ــْرُخ تَ ل  ــعــاً  ــاِئ ــ�ــضَ بَ اإيلَّ  ـــَدى  اأَ�ـــضْ

ِعي َمْو�ضِ ِطبَاِعي  ِمــْن   َ َّ
ــر َغ ــاَن  َك اأْو  تـَـْقــُر�ــُص4-  ــا  ــاه ِوَع ــْت  ــَرَك تَ اإْن  ــُر  ــاخَلــْم َف

َعاِثٌر َحــايِل  ــْرُف  َوِط جْوُع  الرُّ َكْيَف  �ُص5-  ُمَق�ضَّ ــْرُ  ــَكــ�ــضِ ال اآَمــــايِل  ـــاُح  ـــنَ َوَج

غم من خروج 
َّ
اميِة، على الر  تلَك الأحَداِث الدَّ

َ
ولكنَّ اأبا الف�صل مل يخرْج من القريواِن اإثر

)1( الديوان: ق )23(.

دى البعيِد حلوادِث التَّاريخ. َة بني هالٍل اأ�صبَه بال�صَّ )2( معامل تاريخ املغرب والأندل�ص �ص 186. وقد راأى املوؤلُِّف اأنَّ ق�صَّ
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َهًا اإىل املهديَِّة، حيث كان ابُنه متيٌم  َن العرُب من دخولها، متوجِّ �صلطانها املعزِّ منها، بعدما متكَّ

املعزِّ  بعَد خروِج  القريواِن  الف�صِل يف  اأبي  لبقاِء  َة �رضورٌة  ثمَّ يبدو كان  وفيما   .
)1(

عليها واليًا 

:
)2(

ٍة
َّ
منها، فها هو يقول يف مطلِع ق�صيدٍة نوني

ُْوَرٌة ــــرصَ � امْلـُــَقـــاِم  يِف  يِل  ــٍف  ــنّ ــَع َوُم ــاُن1-  ــَط ــل ــضُ ـــــا ِبــهــا � ــــْرََواِن َوَم ــــَق ــــال ِب

اإثر تلك الفتنة،  ِقبل القريوانيني  الَّتي عومَل بها من  اأبو الف�صل تلَك املعاملَة   بنيَّ 
َّ
ومن ثم

، وا�صتدَّ عداُء النَّا�ِص لُه وخا�صًة بعد خروِج املِعزِّ من القريوان، ولكنَّ   الهَواَن بعَد عزٍّ
َ

فقد َلِقي

غم من اإح�صانه 
َّ
اأبا الف�صل ردَّ ذلك كلَّه اإىل جهِل اأهِل القريواِن مبكاَنِتِه وِرْفَعِة منزَلِتِه، على الر

َها:  اإليهم، فقد قال يف الق�صيدِة نف�صِ

ٍة ــزَّ ِع ــْن  ِم َوَكـــْم  ِبها  ــهــَواَن  ال ــَقــى  األْ ـــَواُن2-  ـــاِل ه َج ـــرِّ ــا نَــْحــَو ال ــَه ــاَق ــضَ ـــْد � َق

ِعي َمْو�ضِ ِفْيها  الإْح�َضاِن  َعَلى  ــاُن3-َجِهُلوا  ــضَ ــ� ــُع ِعــْنــَدهــْم اإْح ــَف ــْن ــــاَن يَ ـــْو َك لَ

كانت  مهما  عزيزاً  يبقى  العزيَز  اأنَّ  مفادها  احِلَكِم،  من  بطائفٍة  الف�صل  اأبو  خرج  واأخرياً 

روف، واإن مل يدرْك هذه احلقيقة من يحيطوَن به؛ لأنَّ العيَب لي�ص فيه، بل فيهم؛ فهم ل  الظُّ

اِن. فقد قال يف 
َ
للَعي فاِت ظاهرٌة  ال�صِّ اأنَّ هذه  غم من 

َّ
الر َمُه، وعلَمُه، على 

َ
َلُه، وَكر يروَن ف�صْ

الق�صيدة نف�صها اأي�صًاً:

ــٍل ُمــَعــطِّ ــَد  ــْن ِع ـــْراآُن  ـــُق ال ــَكــاأنــنــي  َف ـــاُن4-  ـــ�ـــضَ َرَم ــــٍذ  ــــَراِب ه ِبـــــالِد  يِف  اأْو 

بـَـْحــِرِه يِف  ُلُه  َف�ضْ يَْنُق�ُص  رُّ  الـــدُّ َمــا  ــاُن5-  ــت ــْي احْلِ َقـــــْدَرُه  ـــِرُف  ـــْع تَ ــ�ــَص  ــْي لَ اأْن 

َعــْرُفــُه يَْبطُل  امْلِ�ْضُك  َولَْي�َص  ــالَّ  َك الْــــِغــــْزلُن6-  ــهــا  ــَجــهــِل ِب ــُه  ــْت ــَع ــيَّ ــضَ � اإْن 

بُُزوِغها ِعْنَد  ْم�ِص  ال�ضَّ ْوِء  �ضَ َعْيُب  َما  الــُعــْمــيَــاُن7-  نُـــْوَرهـــا  ـــــْدِرُك  يُ ــ�ــَص  ــْي لَ اأْن 

بَاأ�ِضِه ا�ْضِتَطالُة  تُْن�َضى  ل  َواللَّْيُث  ـــاُن8-  ـــفَّ َخ ِخــْيــ�ــضــِه  يِف  ـــُه  ـــمَّ �ـــضَ اإْن 

ا متيٌم فقد  اأمَّ اإفريقية وتون�ص �ص 84، معامل تاريخ املغرب والأندل�ص �ص 171.  رياء 2: 21، املوؤن�ص يف اأخبار 
َّ

)1( احللة ال�ص

ًا للعلماء والأدباء، واأرباِب 
َّ
ب رية، ح�صَن الآثار، حُمِ

ِّ
�صار ملَك املغرب وما والها بعد وفاة اأبيه املعز. وكان حمموَد ال�ص

عراُء من كلِّ مكاٍن. ُولد يف املن�صورية �صنة 422هـ، وتويف �صنة 501هـ، خّلف من الأولد ما جاوز  الف�صائل، ق�صده ال�صُّ

 املئة. احللة ال�صرياء 2: 22.
ْ
عدُدُهم

)2( الديوان رقم )41(. 
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ُه يف القريوان، خرَج منها وقد �صارْت ُحَطاَمًا. وذهب 
َ
َوَطر الف�صِل  اأبو  اأْن ق�صى  وبْعَد 

 -
ّ
ْيِن الِزَرْكِلي وخ، والأ�صتاذ خرُي الدِّ

ُّ
كتور عمر فر اٍم ومن َتِبَعُه من املعا�رضين- مثل: الدُّ

َّ
ابِن ب�ص

املعزُّ  اأعاَد  اأن  القريواِن، وخا�صًة بعد  ُيْحَمْد يف  الف�صِل مل  اأبي  اأنَّ مَقاَم  راأَوا  اإذ  بعيداً؛  مذهبًا 

. وهذا 
)1(

ِة، وكان ذلك يف �صنة 446هـ
َّ
ا�صي

َّ
ِة مع اخلالفِة العب َذ روابَط املودَّ

َ
اخلطبَة للفاطميني، وَنب

اأنَّ املعزَّ  كَّ تاريخيًا هو  الراأي يخالف الوقائع التاريخية الثابتة؛ لأنَّ الأمر الَّذي ل يقبُل ال�صَّ

َعِة يف م�رَض البتََّة، ومل ُيوِد هذا القراُر مِبُْلك املعزِّ واأهِل بيته 
ْ
ي ابَن بادي�ص مل ُيِعْد ارتباَطُه مع ال�صِّ

عوِة  للدَّ املِعزِّ  تارْيَخ عودِة  الَّتي ُجِعلت  �َصَنُة 446هـ  ا  اأمَّ  .
)2(

باملغرِب قاطبًة اأْوَدى  فح�صب، بل 

نة التي 
َّ

َها الَّتي حو�رضت فيها القريوان، وقيل: بل هي ال�ص
ُ

نُة نف�ص
َّ

الفاطمية، فما هي اإلَّ ال�ص

.
)3(

دخل فيها العرب القريوان وقاموا باإحراقها وتخريبها

، وق�صى فيها ب�صَع 
)4(

ه اإىل �صو�صة على اأيِّ حاٍل بعد اأن خرَج اأبو الَف�صِل من القريوان توجَّ

 ،
)7(

حمن ياغي
َّ
كتور عبد الر ، والدُّ

)6(
باغ ، والدَّ

)5(
د

ْ
ي

ِّ
�صنواٍت، على خالِف ما ذهَب اإليه ابن ال�ص

ِة؛  قَّ  اإىل الدِّ
ُ
َة اإقامِة اأبي الف�صِل يف �ُصو�َصَة بع�رْضِ �َصَنَواٍت، وهذا الراأُي يفتقر َد هوؤلِء مدَّ فقد حدَّ

ِطَلَة فكان 
ْ
ا دخول اأبي الف�صل ُطَلي فالثَّابُت اأنَّ ُدُخوَل العرِب القريواَن كان يف �صنة 449هـ، اأمَّ

ما  اًل  متنقِّ الف�صِل  اأبو  اَها  �صنواٍت ق�صَ َة خم�ص  ثمَّ اأنَّه  يعني  �صياأتي. وهذا  �صنة 454هـ كما  يف 

َة قبل و�شْوِلِه اإىل بالِط املاأُمْوِن يف طليطلَة. واإذا �َشلَّْمَنا اأنَّ خراَب 
َّ
ي َة، وبْلن�شِ

َ
بنَي �شو�شَة، وداني

كتور ح�صني موؤن�ص- فهذا يعني اأنَّ اأبا الف�صل  القريواِن كان يف �صنة 446 هـ- كما ذهب الدُّ

)1( الذخرية 4: 55، الأعالم 6: 254، تاريخ الأدب العربي 4: 530.

)2( اإعتاب الكتَّاب �ص 200، البيان املغرب 1: 288، نهاية الأرب 24: 209، تاريخ ابن خلدون 6:19، الإ�صارة اإىل من نال 

الوزارة �ص 42- 43، املوؤن�ص يف اأخبار اإفريقية وتون�ص �ص 84، معامل تاريخ املغرب والأندل�ص �ص 166.

كتور ح�صني موؤن�ص اإىل اأنَّ   اأنَّ احل�صاَر كان يف �صنة 446 هـ، البيان املغرب 1: 293. يف حني ذهب الدُّ
ُّ
)3( راأى املراك�صي

اأجمع  اإذ  القريوان كان يف �صنة 447هـ. معامل تاريخ املغرب والأندل�ص �ص 171. وهو راأي مرجوح؛  العرب  دخوَل 

ابقون على اأنَّ تاريخ دخول العرب للقريوان كان يف �صنة 449هـ.
َّ

ال�ص

)4( مدينٌة �صغريٌة كثريُة اخلري والعطاء، بينها وبني املهديََّة ثالثُة اأيَّاٍم، وبينها وبني القريوان �صتٌَّة وثالثون مياًل. وتعدُّ �ُصو�َصُة �صبَه 

ِق، ولها ثمانية اأبواٍب. معجم البلدان 3: 320. مال واجلنوِب وال�رضَّ  حميٌط بها من ال�صَّ
ُ
جزيرٍة، فالبحر

)5( القرط على الكامل �ص 125.

)6( معامل الإميان 3: 241.

)7( حياة القريوان �ص 190.
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اًل من مكاٍن اإىل اآخر قبل دخوله طليطلة. ق�صى ثماين �صنواٍت فقط ُمَتَنقِّ

اٍم 
َّ

ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّه مل ي�صْل اإلينا عن حياِة اأبي الف�صل يف �ُصْو�َصَة اإلَّ ما نقله ابُن ب�ص

الف�صل  اأبا  اأنَّ  اأي�صًاً  و�صيني قد ظنُّوا 
ُّ

ال�ص اأنَّ  يبدو  �صو�صَة قد تطاولوا عليه، وفيما  اأهَل  اأنَّ  من 

التَّجني ا�صتياًء  اأبو الف�صل من هذا  يقف وراَء ما حلَّ ببالدهم من خراٍب ودماٍر، وقد ا�صتاَء 

عري�صًا، لذا َعِمَل على اإ�صَعاِل فتيِل احلرِب يف تلك املدينة، فقد اأوعَز لأهلها- وهم من القبائل 

اَمِة! وما زالْت هذه القبائُل 
َ
ِة - اأنَّ احلرَب قائمٌة بني هاتني القبيلتني اإىل يوِم القي

َّ
ِة واليمني

َّ
القي�صي

 جاز 
َّ
ثم . ومن 

)1(
اإخمادها بادي�ص من  بِن  املعزِّ  بُن  متيمُ  الأمرُي  َن  اأن متكَّ اإىل  �صعواَء  يف حرٍب 

 
)3(

اد( بن حمَّ نْيَ  )ُبلقِّ احلني  ذلك  اأمرُيَها يف  وكان   ،
)2(

اٍد( )قلعِة حمَّ اإىل  )�صو�صَة(  الف�صل  اأبو 

َرِة على اأر�ص 
ِّ
َب اأبا الف�صِل، وجَعَلُه واحداً من اأعواِنِه يف اأثناِء حروبه وغزواته املتكر

َّ
الَّذي قر

اأنَّه  بيد  واأعواِمَها،  الغزواِت  تلك  بتف�صيالِت  ت�صعفنا  مل  واملراجع  ادر  امل�صَ ولكنَّ   ،
)4(

املغرب

اٍد ما بني  اأبا الف�صل كاَن يف قلعِة حمَّ اأنَّ  َن من طريق املقارنة التاريخية؛ ذلك  اأن ُيَخمَّ ميكن 

عامي )452- 454هـ(، هذا اإذا كان مكوُث اأبي الف�صل يف �صو�صَة يراوح ما بني �صنتني وثالِث 

 اأبي الف�صِل قد بلغ يف ذلك الوقت �صّتًا و�صتنَي �َصَنًة تقريبًا، ق�صاها 
َ
�صنواٍت. وهذا يعني اأنَّ ُعْمر

اًل من مكاٍن اإىل اآخر، م�صاهداً احلروَب الكثريَة ابتداًء من الهنِد وانتهاًء بُطليطلِة، قاطعًا  ُمَتَنقِّ

حراُء لكرثِة حلِِّه وترحاِلِه، وهو يف كلِّ  ْويلة على ظهِر جواده، لذا قد األفْتُه ال�صَّ امل�صافاِت الطَّ

يَعِة؛  ال�رضَّ ، واخليِل 
ِّ
ي ْمِح اخَلطِّ

ُّ
اِطِع، والر القَّ ِف 

ْ
ي

َّ
ال�ص َثالَثٍة:  َلُه عن  ِغَنى  التَّنقالِت كاَن ل  هذِه 

اً  ُن اأبو الف�صل من حتقيق اآماِلِه وطموحاته، فقد قال معربِّ ومن خالل هذه الأقانيم الثَّالثُة يتمكَّ

:
)5(

عن ذلك

خرية 4: 55. )1( الذَّ

)2(  ُتَعدُّ هذه القلعُة من اأعظم القالع الَّتي بناها امل�صلمون عرب تاريخهم الطويل؛ فهي مدينٌة كاملٌة ذاُت اأحياٍء وم�صاجد، 

اِم، وم�رَض، و�صائِر  اِر من احلجاز، والعراِق، وال�صَّ اِن اإفريقيَة بعد خراِب القريوان، كانت مق�صَد التُّجَّ انتقَل اإليها اأكرُث �صكَّ

و�ص املعطار �ص 469، معامل تاريخ املغرب والأندل�ص �ص173
َّ
بالِد املغرب. معجم البلدان 4: 443، الر

ماء،  اكًا للدِّ ولِة يف �صنة 437هـ، كان �َصْهَمًا، �ُصَجاَعًا، حازمًا، �صفَّ  الدَّ
َ
اد، ويل اأمر ِد بِن حمَّ )3( وُيقال: ُبلكني. وهو ابُن حممَّ

ه النَّا�رض  حراء يف �صنة 454هـ. ماَت مقتوًل على يد ابن عمِّ َل يف اأرا�صي املغرِب بعَد فراِر يو�صِف بِن تا�صفني اإىل ال�صَّ توغَّ

ابن عّلنا�ص يف ال�صنة نف�صها. تاريخ ابن خلدون 6: 229. 

)4( الذخرية 4: 55.              

)5( الديوان رقم )29(.
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َكاأمنَا اأبُــْوَهــا  بَــْل  ل  َى  ال�رصُّ ــُن  ابْ ــا  اأنَ َخاِفِق4-  هــِر  الــدَّ ــَن  ِم َقلٍب  َعَلى  ــي  ــاِب ِرَك

َغاِمِزي َظلَّ  اإْن  البنَْيِ  َكفِّ  ْتَت  فاً  َذاِئــِقــي5-�ضَ ــنْيُ  ــبَ الْ َعــَرا  اإْن  ــاً  ــاَف ُزَع ــابـَـاً  و�ــضَ

اأنني َتْ�َضُب   
َ
َفــْهــي الفيَايِف  اأِلــفــُت  النََّقاِنِق6-  ـــاِل  ِرئ ــْن  ِم َوِعْي�ضي  ــَواَهــا  �ــضُ

ــاِرٍم بــاأبْــيَــ�ــَص �ــضَ ــــايِل  اآَم ــُت  ــْق ــلَّ ــابــِق 7- َوَع ـــيٍّ َواأْجـــــــَرَد �ــضَ ـــَر َخـــطِّ ـــَم ـــضْ َواأ�

�َضا�ِضٍع ــلَََّ  ُك الُْعال  نَْيِل  ِمــْن  بَْن  َفَقرَّ بَا�ِضِق8-  ُكـــلَّ  ــى  ــنَ ُ امْل ــِد  ــْع بُ ِمـــْن  َواأْدنـَـــــنْيَ 

:
)1(

كما اأنَّه قال يف مو�صٍع اآخر يف املعنى نف�صه

�َضاِبٍق َمْتُ  َملَِّني  اإْن  َى  ال�رصُّ ابُْن  اأنَا  ــاُل8-  ــْرَق ِم ـــــَزاَرِة  اجُل ــْخــُت  �ــضَ تَ�َضلََّمِني 

َحْجلٌة اللَّْيُل  لََها  ِظْئٌر  الَفال  َكــاأنَّ  ـــاُل9-  ـــَف ــــنُّ اإلَــْيــهــا ِمــــْن ِرَكــــاِبــــَي اأْط َتِ

ــي ــْراأَِت ُج امْلَــَفــاِوِز  َقــْطــِع  ُز يف  ــوِّ ــَف تُ ــاُل10-  ُجــهَّ َــَجــاهــِل  امْل ــْطــِع  َق َعــْن  َكـــاَع  اإذا 

ر اأن يجوَز 
َّ
، لذا قر

ِّ
 والفر

ِّ
، وملَّ حياَة الكر

ُ
مْت به الُعْمر  قد تقدَّ

َ
اعر ار�َص ال�صَّ ولكنَّ هذا الفَّ

ُه عن  �صُ ِب، علَُّه يجُد فيها ما ُيَعوِّ
َ
ر َتِع اجَلَماِل، والأْن�ِص، والطَّ

ْ
 اإىل اجلزيرِة اخل�رضاِء، َمر

َ
البحر

 اأبو الف�صل اإىل الأندل�ص، وكاَن 
َ
ويلِة، وخا�صًة بعَد حريِق القريوان، وبالفعِل اأبحر معاناِتِه الطَّ

 بو�صول اأبي الف�صل رغَب يف 
)3(

) اِهٍد العامريُّ اأمرُيَها )ابُن جُمَ
َ
. وملَّا عَلِم 

)2(
اأّوُل نزوِلِه يف دانيَة

غبَة مل تكْن �صادقًة، بل كانت 
َّ
ا�صتدعائه ليكوَن اأحد رجالِت بالِطِه. وفيما يبدو اأنَّ هذه الر

عراَء من حوله  عمَ ما ُعرف عن ابِن جماهٍد من اأنَُّه يجمُع العلماَء وال�صُّ ُد هذا الزَّ اَءاًة، وممَّا يوؤكِّ
َ
ُمر

ْر اأبا الف�صِل حقَّ قْدِرِه،  عيًا حبَّ العلماء والأدباء، فاإنَّه مل ُيَقدِّ رياًء، وب�صبب كون هذا الأمرِي ُمدَّ

الف�صل  اأبا  �صي�صتميُل  اأنَّه  منه  ظّنًا   !
)4(

دقيٍق« واأرباَع  »حْلَمًا  اإليه  اأر�صَل  اأن  فَعَلُه  ما  وكاَن جلُّ 

)1( الديوان رقم )35(.

 
ٍّ
ِة البْحِر �رضقًا، كانْت قاعدَة ملِك اأبي اجلي�ِص جماهٍد العامريِّ  وابنه علي َة، على �صفَّ

َّ
ي )2( مدينٌة يف الأندل�ِص من اأعمال َبَلْن�صِ

اَء من اأرجاء 
َّ
من بعده، كان اأهُلَها اأقراأَ اأهِل الأندل�ص، والف�صُل يف ذلك يعوُد اإىل اأمرِيها جماهٍد الَّذي كان ي�صتجلُب القر

، وينفُق عليهم. معجم البلدان 2: 494.
ْ
املعمورِة، ويكرُمُهم

َعًا ل طبعًا، 
ُّ
 بُن جماهٍد العامرّي، حذا حذَو اأبيه يف الإقباِل على العلماِء، اإلَّ اأنَّه كان يف ذلك تطب

ٌّ
ولِة، علي )3( هو اإقباُل الدَّ

َن من ال�صتيالء على دانية. كانت  وكاَن �صغوفًا بجمع املال، الَّذي اآل يف نهاية املطاف اإىل املقتدر بن هوٍد عندما متكَّ

ة اأبيه يف احلكم �صتني �صنًة. املعجب يف تلخي�ص اأخبار املغرب �ص 74، املُغرب يف ُحلى املَغرب 2: 401، البيان  ُتُه ومدَّ مدَّ

كتور اأحمد بدر �ص 96-95. املغرب 3: 157، تاريخ الأندل�ص للدُّ

)4( الذخرية : 4: 55، معامل الإميان 3: 241.
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اأبو الف�صل  َع الأمرُي، فقد امتع�َص  َجَة كانت على عك�ِص ما توقَّ
ْ
النَّتي التَّكاليف. ولكنَّ  باأدنى 

:
)1(

من اأعطيات الأمرِي امتعا�صًا �صديداً؛ اإذ راأى فيها انتقا�صًا ل�صخ�صه، وكيف ل وهو القائل

َمْفَر�ِضي ـــَد  َوطَّ الــِعــزُّ  َمــا  اإَذا  ــُم  ــْي اأُِق اإْذلُل7-  ــزَّ  ــِع ال اأْعـــَقـــَب  ــا  َم اإَذا  ـــو  ـــبُ َواأنْ

اَل اإىل )بلْن�صية(، الَّتي  َل الرحِتَ �ُصْوِل، وتعجَّ
َّ
لذلك ردَّ اأبو الف�صل تلَك الأعطياِت بوِجِه الر

، ولعلَّه مل يكْن مباِلَغًا عندما 
)2(

كان اأهُلَها من خريِة اأهِل الأندل�ِص كما يقول ياقوت احلموي

ُلوُه 
َ
وا لهذِه املنا�صبِة وا�صتقب  ا�صتعدُّ

ْ
 بهذا النَّْعِت؛ لأنَّهم ملَّا علموا بقدوِم اأبي الف�صِل اإليِهم

ْ
نعَتُهم

 عرفوا قْدَرُه، ورْفَعَة 
ْ
ُبْوُه، وما ذاك اإلَّ لأنَُّهم

َّ
اًل ُم�رضِّفًا، واأنزُلوُه منزًل كرمَيًا، واأجلُّوُه، وقر

َ
ِا�ْصتقب

ِطَلَة 
ْ
ُطَلي اإىل  ه  توجَّ ما  ف�رضعان  ة، 

ّ
َبَلْن�صي يف  الف�صِل  اأبي  بقاُء  يطْل  ومل   .

)3(
ِعْلِمِه َعَة  و�صِ منزلِتِه، 

 ليكوَن اأحَد رجالت بالطه، ذلك البالط الَّذي 
)4(

اأمرِيِها املاأموِن بِن ذي النُّون ًة لدعوِة 
َ
تلبي

 .
)5(

عراِء ما مل يجتمع يف بالط ملٍك من ملوِك الأندل�ص اجتمَع فيِه من الوزراِء، والكتَّاِب، وال�شُّ

ِة النَّا�ِص، اأو �صَاِعراً مغموراً، بل كان  وهذا يدلُّ على اأنَّ اأبا الف�صِل مل يكْن َرُجاًل عادّيًا من عامَّ

امللوِك  احتفاُء  ذلَك  ويوؤّكد  الوقِت.  ذلك  ِت يف 
ْ
ي ال�صِّ وذيوِع  هرِة  ال�صُّ من  كبرٍي  على جانٍب 

، وابِنِه م�صعوٍد، مروراً مبلِك �رضواَن، واخلليفِة  لطاِن حمموٍد الغزنويِّ
ُّ

الطنَي به ابتداًء بال�ص
َّ

وال�ص

الأمرِي   
َّ
ثم القلعِة،  اٍد �صاحِب  بِن حمَّ نْيَ  بادي�ص، وُبَلقِّ بِن  املعزِّ  لطاِن 

ُّ
ال�ص  

َّ
ثم القائِم يف بغداَد، 

النُّوِن. هذا ف�صاًل على مكاَنِتِه عند  ، وانتهاًء بالأمرِي املاأموِن بِن ذي   بِن جماهٍد العامريِّ
ِّ
علي

)1( الديوان رقم )35(.

يٌة بحريٌَّة، 
َّ
ُة من اأعمال طليطلَة، تقع �رضقي تدمري وقرطبة، وهي مدينٌة بر

َّ
ي

َ
ْوَن )عرب الأندل�ص( وُتعدُّ بَلْن�ص )2( وكانوا ُي�صمَّ

بُن  يو�صُف  َها  ا�صرتدَّ ثم  487هـ،  �صنة  وم يف 
ُّ
الر َمَلَكَها  اب(،  الرتُّ )مبدينة  وُتعرُف  جاريٍة،  واأنهاٍر  وارفٍة،  اأ�صجاٍر  ذاُت 

تا�صفني يف �صنة 495هـ. معجم البلدان 1: 581.

العلمية يف ع�رض  القريوان �ص 190، احلياة  125، الذخرية 4: 55، معامل الإميان 3: 241، حياة  الكامل �ص  القرط على   )3(

ة، 
َّ
كتور �صعد بن عبد اهلل الب�رضي، مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�صات الإ�صالمي ملوك الطوائف يف الأندل�ص، الدُّ

الريا�ص، ط1، 1414هـ، 1993م، �ص 175.

 
َّ
حمِن بِن عامِر بِن ذي النُّون، ا�صتوىل اأبوه على طليطلة يف �صنة420هـ، ثم

َّ
)4( هو اأبو زكريا، يحيى بن اإ�صماعيَل بِن عبِد الر

نزَع طاعَة املروانيني، َخَلَفُه ابُنُه )املاأمون( يف �صنة 435هـ، وقد دامت اأياُم ُحْكِمِه خم�صًا وع�رضين �صنًة، عاكفًا فيها على 

َة ح�صوٍن، اإىل اأن ا�صتولوا على طليطلَة يف �صنة 478 هـ، وجعلوها  ملذاِتِه، هادَن امل�صيحيني، فطمعوا فيه، فاأخذوا منه عدَّ

عا�صمًة لهم. �صري اأعالم النبالء 18: 220- 221، الأعالم 8 : 138.

)5( وقد عدَّ ابُن �شعيٍد من ال�شعراء الَّذين كانوا يف بالط املاأمون: اأبو عبد اهلل حممد بن �رصف القريوان، وعبد اهلل بن خليفة 

امل�رضي احلكيم، واأبو الف�صل البغدادي. املغرب يف حلى املغرب 2: 12.
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ْوَلِة  ُة اأبي الف�صِل يف اأنحاِء الدَّ
َ
الأدباِء، والعلماِء، واأهايل املدِن الَّتي نزل فيها، فقد طارْت �ُصْهر

ُتُه يف العديِد من املدِن حتَّى قبَل و�صولِه اإليها، وخا�صًة يف بالِد الأندل�ِص، 
ْ
ي ِة، وذاَع �صِ

َّ
الإ�صالمي

وهذا ما بدا وا�صحًا من خالل احلديث عن �صرية حياته.

مل  ما  والعطاِء  والربِّ،  الإكراِم،  من  املاأموِن  بالِط  الف�شل يف  اأبو  قد لقى  اأيِّ حال  وعلى 

َ لُه عن عميِق اْمِتَناِنِه بق�صائَد  ، لذِلَك اأ�صاَد اأبو الف�صِل بكرِم املاأموِن، وعربَّ
َ
َيْلَقُه يف مكاٍن اآخر

:
)1(

عديدٍة، اأطراه فيها باملدح؛ ومن ذلك ق�صيدُتُه الَّتي مطلعها

َحاَفتَُه يَْحُف  َلْ  َما  ــاَء  َ امل يـَـ�ــرْصَُب  ل  ــا1-  بَ ــرَصِ � اأْرَمــــاُحــــُه  ـــَرْت  ـــَط َق اإَذا  ــى  ــتَّ َح

وتقريبه  الف�صل  اأبي  باإكرام  يكتِف  مل  الَّذي  املاأموِن  عنَد  الف�صِل  اأبي  مكانُة  َعُظَمْت  وقد 

فح�صب، بل امتدَّ كرُمُه وعطاوؤه اإىل َمْن كانوا ب�صحبِة اأبي الف�صل من تالمذٍة، وخدٍم. وهو 

ُنُه على نفقاِتِه، ونفقاِت من 
ْ
ُيعي ْهِر راتبًا دائمًا  ال�صَّ اأجرى له �صتنَي مثقاًل يف  فوق هذا وذاك 

 
َّ
معُه؛ ومن عظيِم وفاِء املاأموِن َلُه اأنَّه ملْ يقطْع جراَيَتُه على اأبي الف�صل حتَّى بعَد وفاِتِه، بل ا�صتمر

ًة َلُه؛ اإذ ملْ يو�ِص 
َّ
ي اِثِه، َوَجَعَلُه َو�صِ اَفى َعن ِمرْيَ ِمِه، اإ�صافة اإىل اأنَّه »جَتَ يف دفعها لتالِمَذِتِه َوَح�صَ

 ،
)3(

ِطَلَة
ْ
ُطَلي �صنة 455هـ يف  �صوال   14 الأقوال يف  الَّتي كانت بح�صب معظم   

)2(
وفاِتِه« لفجاأة 

َواَن  ِد ِر�صْ مَّ ، على ِخالِف ما َذَهَب اإليه كلٌّ من عبِدالَكرمِي اليايّف وحُمَ
)4(

وقيل: بل يف �صنة 454هـ

َد الأ�صتاذاِن تاريَخ وفاِة اأبي الف�صل يف �صنة 505هـ يف اأثناِء حديِثِهَما عن �صيوِخ  اَية؛ فقد حدَّ الدَّ

.
)5(

د
ْ
ي

ِّ
ابن ال�ص

من  ِة 
َّ
الإ�صالمي اململكِة  اأ�صقاَع  بها  طوى  ًة،  حجَّ تِّنْيَ  و�صِ َعًا 

ْ
�َصب الف�صل  اأبو  طوى  وهكذا 

ْهَوِة جواِدِه حتَّى  ْل َعن �صَ ى َمْغِرِبَها يف �صعٍي وداأٍب دائمني؛ اإذ ملْ َيرَتَجَّ ِقَها اإىل اأق�صَ اأق�صى َم�رْضِ

)1( الديوان رقم )1(.

)2( الذخرية 4: 55.

ايف بالوفيات 4: 70، معامُل الإميان 3: 241 نفح الطيب 3: 374، معجم  خرية 4: 55، الوَّ )3( القرط على الكامل �ص125، الذَّ

ة يف 
َّ
العلمي القريوان �ص191 احلياة  ا�صيني �ص488، حياة 

َّ
العب عراء  ال�صُّ املعارف 5: 43، معجم  الأعالم �ص 764، دائرة 

القريوان �ص175، تاريخ الأدب العربي، د: عمر فروخ 4: 530.

لة �ص 865، بغية امللتم�ص 1: 142. )4( جذوة املقتب�ص 1: 125، ال�صِّ

، تقدمي: د. عبد الكرمي اليايف، ود. حممد ر�صوان 
ُّ
يد البطليو�صي

َّ
)5( احلدائق يف املطالب الفل�صفية العليا العوي�صة، ابن ال�ص

الداية، دار الفكر، دم�شق- �شورية ط1، 1408هـ- 1988م، �ص 20.
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َب يف تراِب الأندل�ص. وقد اأ�صاَر اأبو الف�صِل اإىل ذلَك عنَدَما ردَّ على تلك الَّتي تلوُمُه على 
ِّ
ُغي

:
)1(

دى، فقد قال
َّ
ا�ِص الر

َ
ُل ُوُرْوَد ِحي ِه يف �َصاَحاِت الَوَغى، وكاأنَّه يَتَعجَّ َقْذِف َنْف�صِ

ُمْهَجِتي ــرَصُِّع  ــ� تَ يف  تَْعُذِلْيِني  ــال  َف ــِق 9-  ــاِل ــيَ ــَف َوال ــا  ــنَ ــَق الْ ــــنْيَ  بَ ــِفــهــا  َحــْت اإَل 

َراَحِتي  
ِّ
اخَلط  َقنا  ِمْن  ُمِريَْحاً  َعاِتِقي10-َفَل�ْضُت  ْيِف  ال�ضَّ ــَمــِل  حَمْ ــْن  َع ُمْعِتقاً  ول 

وا  انرَبَ فقِد  عراُء  ال�صُّ ا  اأمَّ �صديداً.  َحَزنًا  عليِه  وَحِزُنوا  الف�صِل،  اأبي  مبوِت  النَّا�ُص  ُفِجَع  وقد 

ِد  مَّ ُة اأبي حُمَ
َّ
َجاعِة، والف�صل. ومن ذلك لمي احَب العلِم، والأدِب، وال�صَّ يرثوَن اأبا الف�صِل �صَ

 الَّذي جمعْتُه �شحبٌة مع اأبي الف�شل يف بالطِ  املاأموِن بِن ذي النُّون؛ فقد 
)2(

ّي ابِن َخليَفَة امل�رضِ

:
)3(

قال

ِل الَف�ضْ اأبُــو  ِفــْيــِه  ــلَّ  َح اً  ـــْبَ َق اهللُ  ــِل�َضَقى  َوبْ َعَلى  ـــاًل  َوبْ ـــْزَن  ُ امل يَ�ُضحُّ  �َضَحاباً 

ــُه َاً يَــُحــلُّ ْ
ــــْزُن َقــــب ــي امل ــقِّ ــِلَوَكـــْيـــَف يـُـ�ــضَ والــَفــ�ــضْ ـــاِرِم  ـــَك َ امل ــحــُر  بَ ــِه  ــيِّ َط َويِفْ 

ـــارُه ـــَخ ــــْيــــٍم َف ــــــاٍم ِمــــْن مَتِ ـــــــْدُر مَتَ ـــاَم املـُــُلـــْوُك َعــَلــى ِرْجـــِلوبَ ــوٌك لَــهــُم َق ــُل ُم

نُُفْو�ِضنَا ـــْن  ِم اآِكــــٌل  اإلَّ  ــُر  ه ــدَّ ال ـــا  ــِلَوَم ــالأْك ــِة َك ــَق ــْي ــِق احْلَ لَــَديْــِه يِف  َونَــْحــُن 

اِتِه ِمَن احَلَفاَوِة والتَّْكِرمِي والهِتَماِم 
َ
ُجَل الَّذي لَقى َما لقاُه يف اأثناِء َحي

َّ
فوُة: اإنَّ هذا الر وال�صَّ

؛ اإذ قليلون هم  ِخنْيَ واِة واملوؤرِّ
ُّ
َقاِت، مل يحَظ باهتماِم الر

َ
ب ُفْوه من خمتلِف الطَّ

َ
ِل الَّذيَن َعر

َ
من ِقب

 الَّذي 
ُّ
نرتيني اٍم ال�صَّ

َّ
 يف ذلك ابُن ب�ص

ْ
ِع اأخباره. ولعلَّ راِئَدُهم

ُّ
وا بجمِع اأ�صعاره، وتتب الَّذين اهتمُّ

ع يف ترجَمِتِه الَّتي مل تتجاوز  جمَع معظمَ اأ�صعاِر اأبي الف�صل الَّتي و�صلت اإلينا، ولكنَّه مل يتو�صَّ

َها- اأطوُل ترجمٍة لأبي الف�صل توافينا بها امل�صادر.  ِ ِة، وهي- على ِق�رضَ خرْيَ �صفحتني يف الذَّ

اِرَقِةِ ول على  ْب على امل�صَ
َ

 عائٌد اإىل كرثِة حلِّ اأبي الف�صِل وترحاله، فهو مل ُيْح�ص
َ
ولعلَّ هذا الأمر

)1( الديوان رقم )29(.

 بروايِة 
َ
، وقد اأُْطِلَق عليه لقب )امل�رضّي( لأنَّه ق�صى �صطراً كبرياً من حياتِه يف م�رض، ا�صتهر

ّ
طبي

ُ
)2( هو عبُد اهلِل بِن خليفَة القر

 
َّ
الأ�شعاِر، كان طبيبًا، �َشاعراً، كثرَي النَّادرِة، حا�رَص اجلواِب. ظلَّ يف بالِط املاأموِن يف طليطلَة اإىل اأن زالت دولُتُه؛ ثم

اد يف اإ�صبيلية، وظلَّ يف كَنِفِه اإىل اأن ُخِلع. تويف يف �صنة 496هـ، خمّلفًا وراَءه مدائَح عديدًة باملعتمد، 
َّ
حلَق باملعتمِد بن عب

اٍد. الذخرية 4: 56، املغرب يف حلى املغرب 1: 128- 129. و�ص، وبلقني بن حمَّ
ّ
وبادي�ص بِن حب

)3( الذخرية 4: 55- 56، معامل الإميان 3: 341.  
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:
)1(

املغاِرَبِة. وقد قال اأبو الف�صل يف هذا املعنى

َداِئباً َوالْــَغــْرِب  ِْق  ال�رصَّ ِبِذْكِر  اأَِهْيُم  ـــْرُب1-  َغ َول  ــالِد  ــِب ــْل ِل ٌْق  ــــرصَ � ـــَي  ِب َوَمــــا 

عًا لالأماكِن الَّتي 
َ
اِحَل ثالٍث َتب

َ
ولذلك بداأ احلديث عن حياة اأبي الف�صل بتق�صيمها اإىل َمر

 وَحَمَل 
ْ
ِد الكالم على �صيوِخ اأبي الف�صِل الَّذين َتَتْلَمَذ َعَلى اأيديِهم

ْ
طاَل فيها مقاُمُه، ومن املِفي

َه من  ُيعُطْوُه حقَّ فلم  ار�صون؛  الدَّ َنه 
َ
َغب الَّذي  ُجِل 

َّ
الر َهذا  اة 

َ
َحي بذلك  لن�صتكمل   ،

ْ
ِعْلِمِهم ِمْن 

ي والبحث. التَّق�صِّ

ِل وتالِمَذتُه: ثالثاً: �ضيوُخ اأبي الَف�ضْ

ة؛ اإذ ق�صى ما يقارب 
َّ
ًة اأدبي

َّ
اأ�رضُت اآنفًا اإىل ن�صاأِة اأبي الف�صل؛ فقد كانت َن�ْصاأُتُه ن�صاأًة علمي

ِه الَّتي ا�صتهرْت بالعلم والأدب، وبرعْت فيهما،  اثنتني وع�رضين �صَنًة من عمره يف كنِف اأ�رضِتِ

ِة، اإ�صافة اإىل اأنَّها ُعرِفْت بروايِة احَلِدْيِث؛ فقد تناقَل اأفراُدها 
َّ
يعِة الإ�صالمي ما علوم ال�رضَّ

ّ
ول�صي

�صول  ب�صنٍد مت�صل.
َّ
اأحاديَث الر

1- �ضيوخه:

ومن الثابت اأنَّ اأبا الف�صِل كان قد �َصِمَع من اأبيه )عبِد الواحِد( م�صنِد بغداَد يف زمانه، ومن 

الَّذين  املن�صوِر، ومن  احلديِث يف جامِع  روايِة  اأخاه يف  َخَلَف  الَّذي   
)2(

الوهاب( )عبِد  ِه  عمِّ

. ومل تذكر امل�صادر من �صيوخ اأبي 
)3( ِ لِت املَُجربِّ �صمع منهم اأي�صًاً: اأبو طاهِر املَُخلِّ�ِص، وابُن ال�صَّ

الف�صل �صوى هذين ال�صيخني:

)1( الديوان رقم )ب(.

)2( اأبو الفرج، عبد الوهاب بن عبد العزيز بن احلارث، َخَلَف اأخاه اأبا الف�صل يف رواية احلديث، وكان له كاأخيه حلقٌة 

للوعظ والفتوى يف جامع املن�صور يف بغداد. ولد �صنة 353 هـ. وكانت وفاته �صنة 425 هـ. ودفن اإىل جنب الأمام اأحمد 

ابن حنبل. تاريخ بغداد 11: 32، تاريخ الإ�صالم ) حوادث 421-440 ووفيات( �ص 161، املنتظم 15: 244 طبقات احلنابلة 

3: 334، املنهج الأحمد 2: 336. 

)3( جذوة املقتب�ص 1: 125، ال�صلة �ص865، بغية امللتم�ص 1: 142، نفح الطيب 3: 373.
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حمِن بِن زكريا. 
َّ
حمِن بِن العبا�ِص بِن عبِد الر

َّ
- فاأما اأبو طاهر املَخلِّ�ص فهو حممُد بُن عبِد الر

ُل �صماِعِه �صنة 312 هـ، وتويف يف �صنة 393هـ. واملَُخلِّ�ُص  ُوِلد يف �صوال �صنة 305هـ. كاَن اأوَّ

ُدْوَقًا،   كذلك لأنَّه كان عاملًا، �صَ
َ

ي ُل بينهما، و�ُصمِّ َهَب من الغ�صِّ وَيْف�صِ َلَقٌب ملن ُيَخلِّ�ُص الذَّ

.
)1(

منِي
َّ

َز الغثَّ من ال�ص
ِّ
اً من روايِة احَلديِث، مُيِكُنُه اأن يخلِّ�َص، وميي ِثَقًة، ُمْكرِثَ

 
ُّ
القر�صي لِت  ال�صَّ بِن  القا�صِم  بِن  بِن مو�صى  د  بُن حممَّ اأحمُد   فهو 

)2(
املَُجرب لت  ال�صَّ ابُن  - واأما 

؛ ُم�صنُد بغداَد يف زماِنِه. ُولد �صنة 314هـ، وُتويف يف رجب �صنة   املَُجربِّ
ُّ
اِئِحي

َ
العبدريُّ اجَلر

 ، املَُجربِّ لِت  ال�صَّ ابِن  الربقاينُّ عن  بكر  اأبو  »�ُصئَل  َقد  اأنَّه  تاريِخِه  اخلطيُب يف  نقل  405هـ. 

؛ فقال  د بِن طاهر باملجربِّ لِت �صعيفان«. واأورَد اخلطيُب راأَي حمزَة بِن حممِّ فقال: ابنا ال�صَّ

.
)3(

عنه: »كان �صاحلًا ديِّنًا«

2- تالمذته:

منهم  ْت 
َ
وَذَكر واملريدين،  التالميِذ  من  عدٌد  الف�صِل  لأبي  كاَن  اأنَّه  اإىل  ادُر  امل�صَ اأ�صارِت 

مُة: ًة يف زمانه، ومق�صداً لأهِل العلِم، والأَدِب، واللُّغِة؛ اإنَّه العالَّ َواحداً، �صار فيما بعد حجَّ

ِْد النَّْحِوّي، ُولد �صنة 444هـ، 
ي

ِّ
ِد بُن ال�ص د، عبُد اهلِل بُن حممَّ : اأبو حممَّ

)4(
د البطليو�صي

ْ
ي

ِّ
- ابن ال�ص

َة. كان عاّلمًة، ِثَقًة، �صابطًا، ُمْتِقَنًا الآداَب 
َّ
و�ص الَّتي ُن�صَب اإليها، �َصَكَن بلن�صي

َ
من اأهِل بطْلي

حدٍب  كلِّ  من  النَّا�ُص  َدُه  َق�صَ لَذا  التَّلقنِي،  َد 
ِّ
جي التَّعليِم،  َن 

َ
َح�ص فيهما،  بارعًا  واللَُّغاِت، 

يف  واحلدائق  الكتاب،  اأدب  �رضح  يف  القت�صاب  منها:  املوؤلَّفاِت  من  كثرٌي  له  و�صوب. 

ة، تويف  املطالب الفل�صفية العليا، و�رضح ديوان �صقط الزند، وغري ذلك من املوؤلَّفات املهمَّ

.
)5(

�صنة 521هـ

اهرة 4: 210. )1( تاريخ بغداد 2: 322- 323، الأن�صاب لل�صمعاين 5: 228، النجوم الزَّ

(. جذوة املقتب�ص 1: 125. )2( روى �صاحب اجلذوة ال�صم باجليم املهملة، فقد قال: )املَُحربِّ

)3( تاريخ بغداد 5: 94.

ارات النقد الأدبي �ص 33.
َّ
)4( القرط على الكامل �ص125، احلدائق يف املطالب الفل�صفية العليا �ص20، تي

د كان حديث ال�صنِّ عندما �صمَع من اأبي الف�صل، 
ْ
ي

ِّ
لة �ص 443 ، الذخرية 3: 584 وما بعدها. هذا يعني اأنَّ ابن ال�ص )5( ال�صِّ

ة ودخوله اإىل طليطلة يف �صنة 454هـ فمعنى 
َّ
فاإذا عرفنا اأن ميالَدُه كان يف �صنة 444هـ، وخروج اأبي الف�صل من بلن�صي
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لِة  ِة الَّتي كانت يف كنف اأ�رضِتِه املتاأ�صِّ
َّ
ِل الِعلمي يع لن�صاأِة اأبي الَف�صْ وبعَد هذا ال�صتعرا�ِص ال�رضَّ

يف العلم من جهة، ويف كنف بع�ِص العلماِء الثِّقاِت من جهٍة اأخرى، ميكن القول: اإنَّ اأبا الف�صل 

رِي على خطا اآبائه واأجَداِدِه الَّذين 
َّ

ُنه من ال�ص يعِة ن�صيٌب، ميكِّ ل بدَّ اأن يكون قد ناله من علم ال�رضَّ

اأي، بيد اأنَّ الباِحَث 
َّ
توارثوا العلَم كابراً عن كابٍر، واإْن مل ي�رضِّْح اأحٌد ممَّن ترجموا له بهذا الر

املدقَِّق يف حياة اأبي الف�صل ي�صتطيُع اأن يجَد بع�ص الإ�صارات الَّتي تدلٌّ على اأّنه قد َحَمَل ثقافًة 

ُنُه من الوعِظ والفتوى، وممار�صة دور الفقيه؛ ومن هذه الإ�صارات: ًة، متكِّ
َّ
ديني

ْت �صهرُتُها، وَذاَع �صيُتُها، وكان لها ن�صيٌب  ِة الَّتي عمَّ
َّ
اأُتُه يف كنف هذه الأ�رضِة العلمي 1(  ن�صُ

.
)1( من دعاء ر�صول اهلل

ادة؛ فمن غرِي املُْمكن 
َّ

الطني، والأمراُء، وال�ص
َّ

عُة الَّتي حظي بها عند امللوك، وال�ص
ْ
في

َّ
2(  مكانُتُه الر

ليل على  ِد كونه �صاعراً؛ والدَّ
َّ
فيع عند علية القوم ملجر

َّ
اأن يحظى اأبو الف�صل بهذا املقام الر

ونه �صهرًة  عراء الفحول، الَّذين يبزُّ ذلك اأنَّ اأبا الف�صل قد برز يف عهد اكتظَّ بكثرٍي من ال�صُّ

واأدبًا، ومع ذلك مل ي�صطع جنمهم يف البالطات كما �صطع جنم اأبي الف�صل. ومن هنا اأمكن 

ادة كان بف�صل علِمِه واأدبِه.
َّ

َم اأبي الف�صل عند ال�ص القول: اإنَّ تقدَّ

3( احتفاُء عامة النَّا�ِص باأبي الف�صِل يف املناطِق الَّتي حلَّ فيها؛ مثل: القريوان وبلن�صية.

د 
ْ
ي

ِّ
4(  اإ�صاراُت بع�ِص من ترَجمَ لأبي الف�صِل اإىل احتفاِء رجاِل العلِم والفقِه به؛ كقول ابن ال�ص

م بف�شل  باغ يف )املعامل(، عن اأبي الف�شل عندما كان يف القريوان: »تقدَّ يف )القرط(، والدَّ

.
)2(

اأدبه عند الكرباء، وعرف قدره العلماء والفقهاء«

ِة، يف �صعره، 
َّ
عي ِة، والعلوِم ال�رضَّ

َّ
ِة الَّتي ا�صتقاها من القواعد الفقهي

َّ
يني 5(  توظيفه بع�ص املعاين الدِّ

د �صمع من اأبي الف�صل خالل املدة التي ق�صاها الأخري يف بلن�صية وطليطلة؛ اأي عندما كان يف حدود 
ِّ
ذلك اأنَّ ابَن ال�صي

العا�رضة من عمره.

حابي اجلليل عبد اهلل بن الهيثم اأحد اأجداد اأبي الف�صل؛ اإذ قال له عندما اأر�صله اإىل اليمامة  )1( دعا الر�صول الكرمي  لل�صَّ

والبحرين ليعلمهم اأمر دينهم: »نزع اهلل من �صدرك و�صدر ولدك الغلَّ والغ�صَّ اإىل يوم القيامة«. اأ�صد الغابة يف معرفة 

ال�صحابة 3: 409، املنتظم 17: 20، ذيل طبقات احلنابلة 1: 97.

، الَّذي  باغ اإىل اأنَّه نقل اخلرَب عن ابِن ر�صيٍق القريواينِّ )2( القرط على الكامل �ص 125، ومعامل الإميان 3: 241، وقد اأ�صار الدَّ

.
ّ
جمعته �شحبٌة مع اأبي الف�شل يف بالط املعزِّ بن بادي�ص ال�شنهاجي
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والَّتي �صوف نقف عليها يف اأثناء درا�صة م�صادر املعاين عند اأبي الف�صل.

، وهذا يدلُّ على اأنَّه كان لأبي 
)1(

6(  اإ�صارُة بع�ِص املرتجمني، اإىل تالمذِة اأبي الف�صل ومريديه

، وخرُي دليٍل على 
َ
عر الف�صل جمل�ٌص يرتاُدُه طالب العلم، لي�صمعوا منه العلَم، والفْقَه، وال�صِّ

د ملجل�صه.
ْ
ي

ِّ
ذلك ارتياُد ابن ال�ص

ومن هنا ميكن القول: اإنَّ اأبا الف�صل ا�صتغل بالعلم اإىل جانب كونه رجَل اأدٍب و�صيا�صٍة، 

، وهي تعني على جمع  ُز هذا الراأَي اآراء اأهِل العلِم والأدِب باأبي الف�صِل البغداديِّ ولعلَّ ما يعزِّ

ت�صفي  ل  �رضيعٍة  وم�صاٍت  �صوى  منها  اإلينا  ي�صل  مل  الَّتي  املبعرثة،  الف�صل  اأبي  �صورة  اأ�صتات 

غلياًل، ول تنقع �صاديًا.

رابعاً: اآراُء العلماء باأبي الف�ضل:

م لنا �صورًة �صحيحًة لأبي الف�صل، ب�صبب  ة مبكان؛ اإذ اإنَّها تقدِّ
َّ
اإنَّ هذه الآراء من الأهمي

ء عا�رضوا اأبي الف�صل، وعرفوه عن كثٍب، لذا �صاأعر�صها وفَق  كونها �صادرًة عن علماء اأجالَّ

ة الَّتي 
َّ
خ�صي ، بادئًا بالأقدم منها، فالأحدث، و�صوًل اإىل اآراء املحدثني بهذه ال�صَّ

ٍّ
ترتيٍب زمني

يكتنفها كثرٌي من الغمو�ص.

اُبوَر .... فمالأَ 
َ

�ص
ْ
1-  اأبو من�صور الثعالبي )ت: 429هـ(: قال بحقِّ اأبي الف�صل: »َطَلَع على َني

الَّذْي  ريِف  الظَّ الأديِب   
ُ
ْعر �صِ وَلُه  كثرياً،.....  واأفاَدَنا  َكَماًل،  والُقُلوَب  َجَماًل،  العيوَن 

.
)2(

ى بن�صيمِ العراِق« َب ماَء َدَجلَة، وتغذَّ �رَضِ

ْعِر اأبي الف�صل: »باأبي اأنَت من  َع �صيئًا من �صِ 2-  اأبو العالء املعري )ت: 449 هـ(: قال عنَدَما �صَمِ

.
)3( 

�ُصْوَل اإىل املغرب«
َّ
ناظٍم، ما اأراك اإلَّ الر

)1( الذخرية 4: 55، القرط على الكامل �ص125، معامل الإميان 3: 241.

)2( تتمة اليتيمة �ص 79.

 �ص47، اأبو العالء وما اإليه، �ص 213، 
ُّ
عر الأندل�صي )3( القرط على الكامل �ص 125، الذخرية 4: 54، نفح الطيب 3: 373، ال�صِّ

اجلامع يف اأخبار اأبي العالء املعري 1: 469، الأعالم 6: 254، تاريخ الأدب العربي 4: 530.
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3-  اأبو عبد اهلل حممد بن ن�رض احُلميدي )ت: 488هـ(: قال وا�صفًا اأدَب اأبي الف�صل: »كاَن َلُه 

.
)1(

َنْظٌم رائٌع، وَنرٌث َبِدْيٌع«

الف�صِل  اأبو  »كان  قال:  اإذ  ال�صعر؛  بجودة  الف�صل  لأبي  �صهد  521هـ(:  )ت:  د 
ْ
ي

ِّ
ال�ص 4-  ابن 

.
)2(

عراِء املُجيدين« البغداديُّ من ال�صُّ

5-  اأبو القا�صم خلف بن عبد امللك بن م�صعود بن ب�صكوال )ت:578 هـ(: عرَف البيَت الَّذي 

ن�صاأ فيه اأبو الف�صل فمدَحُه فيِه؛ اإذ قال يف معر�ِص حديِثِه عن اأبي الف�صل: »هو ِمْن اأهِل 

.
)3(

بيِت علٍم واأدٍب«

)ت:   
ّ
علي بِن  ِد  حممَّ بُن  ْحَمِن 

َّ
الر عبُد  الأ�صدّي،  الأن�صارّي  زيٍد  اأبو   ، القريواينُّ بَّاُغ  6-  الدَّ

.
)4(

699هـ(: و�صف اأبا الف�صِل بقوله: كان »من اأهِل الف�صِل، والعلِم، والأدِب«

 )ت:748هـ(: اأبدى اإعجابه ب�صعر اأبي الف�صل اإذ 
ّ
هبي ين الذَّ  الدِّ

ُ
7-  احلافُظ اأبو عبِد اهلِل، �صم�ص

.
)5(

 رائق«
ٌ
قال: »له �صعر

فدّي )ت: 764هـ(: ذهب اإىل اأنَّ اأبا الف�صل »كان اأديبًا  يِن خليُل بُن اأيبك ال�صَّ 8-  �صالُح الدِّ

.
)6(

فا�صاًل«

لة(؛ اإذ قال  اينُّ )ت:1041هـ(: ذهب اإىل ما ذهب اإليه ابُن ب�صكوال يف )ال�صِّ
َ

ريُّ التلم�ص 9-  املقَّ

.
)7(

عن اأبي الف�صل: »هو من بيت علٍم واأدب«

ا املحدثون، فقد �صلكوا م�صلَك من �صبقهم يف الثَّناِء على اأبي الف�صل، واإبداِء الإعجاِب  اأمَّ

ى من اأدبه، فلم يتنبَّ اأحٌد منهم راأيًا يخالُف الآراَء ال�صابقة. ومن هوؤلء الَّذين كانت  فيما تبقَّ

)1( جذوة املقتب�ص 1: 125.

)2( القرط على الكامل �ص 125.

)3( ال�صلة 864.

)4( معامل الإميان 3: 241.

)5( تاريخ الإ�صالم )حوادث ووفيات 441-460( �ص 386.

)6( الوايف بالوفيات 4: 70.

)7( نفح الطيب 3: 373.
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اٌت جدُّ ي�صريٍة عند اأبي الف�صل: لهم حمطَّ

وكاتبًا  ف�صيحًا،  اأديبًا  »كان  الف�صل:  اأبي  عن  قال  الوهاب،  عبد  ح�صني  ح�صن  كتور  الدُّ  -

.
)1(

بليغًا«

.
)2(

عر« كتور  عبد الرحمن ياغي، قال: كان اأبو الف�صل«من اأهِل الف�صِل والأدِب وال�صِّ -الدُّ

ُه ونرُثُه ينوءان ب�صناعٍة 
ُ
كتور عمر فروخ، قال: كان اأبو الف�صل »ُمكرثاً، وُمطياًل، و�صعر -الدُّ

.
)3(

كثريٍة بعيدة«

ُ اإجماُع من ترجموا لأبي الف�صل على ف�صِلِه، وعلِمِه، ورفعِة منزلِتِه، واأنَّهم  نيَّ
َ
ومن هنا َيَتب

ِه راأٌي واحٌد يغِمُز يف ُخُلِقِه، فقد َنَقَل كلٌّ من ابِن  �صهدوا له بالإبداع والإجادة. ويبقى يف حقِّ

ريِّ يف نفحه، قوَل ابِن  فديِّ يف وفياِتِه، واملقَّ هبي يف تاريِخِه، وال�صَّ ب�صكواَل يف �صلِتِه، والذَّ

د دعوى 
ّ
!! وهو جمر

)4(
 )ت: 469هـ( بحقِّ اأبي الف�صل: »كان ُيّتَهمُ بالكِذِب«

ِّ
اَن الأندل�صي

َّ
حي

اأن يردَّ هذا الكالَم ب�صهولٍة وي�رٍض،  الف�صل ي�صتطيُع  اأبي  ِلُع على �صرية  يعوزها الربهان، واملطَّ

وذلك ا�صتناداً اإىل ما يلي: 

يَق خرُبُه مع  �صِ الَّذي  َثم( 
ْ
الَهي بِن  اهلِل   اجلليِل )عبِد 

ِّ
َحابي ال�صَّ ِل 

ْ
َن�ص الف�صِل من  اأبا  اأوًل:  اإنَّ 

دْرِه و�صدِر   َلُه باأن ينزَع اهلُل من �صَ
ِّ
�صوِل  اآنفًا، وقد اأ�رضت �صابقًا اإىل دعاِء النَّبي

َّ
الر

عاِء يف هذه العائلِة الَّتي  بنيه الغلَّ والغ�صَّ اإىل يوِم القيامِة. وقد لوِحَظت بركُة هذا الدَّ

تناقلت العلم كابراً عن كابر، وروت احلديث ب�صنٍد متَّ�صٍل.

كتور: ح�شن ح�شني عبد الوهاب، املطبعة التون�شية  نهج  )1( ب�شاط العقيق يف ح�شارة القريوان و�شاعرها ابن ر�شيق، الدُّ

�شوق البالط- تون�ص، 1330هـ، �ص 153.

)2( حياة القريوان وموقف ابن ر�صيق منها �ص 190.

وخ حكَمُه على اأبي الف�صل بالإكثار والإطالة بناء على ما جاء يف 
ُّ
كتور فر )3(  تاريخ الأدب العربي 4: 530 . لقد بنى الدُّ

عة على �صتٍة  ام؛ اإذ حوت معظم اأ�صعار اأبي الف�صل التي بلغ عددها )ثالثمئٍة وثالثة وثالثني بيتًا( موزَّ
َّ

ذخريِة ابِن ب�ص

م  قة؛ اإذ اإنَّه ل يحقُّ لنا اأن نطلق على �صاعٍر ما �صفة مكرٍث، وله من الأبيات ما تقدَّ ًا. وهذا احلكم تعوزه الدِّ و�صتني ن�صّ

ا �صاع  ذكره فقط. وكذلك القول يف الإطالة. فاأطول ق�صيدة لأبي الف�صل بلغت )ثمانية ع�رض بيتًا( بغ�صِّ النَّظر عمَّ

منها، فاأنَّى له الإطالة؟!

)4( ال�صلة �ص 866، تاريخ الإ�صالم )حوادث ووفيات 441-460(�ص 386 ، الوايف بالوفيات 4: 70، نفح الطيب 3: 373 . 
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اإجماُع من ترجموا لأبي  اأو غري �صحيح، فيكفي  ال�صابق �صعيفًا  ُعدَّ احلديث  ثانيًا:    اإذا 

الف�صِل على ف�صِلِه، ون�صبة هذا الراأي اإىل ابن حيان ل تقدح يف اإجماعهم؛ وذلك 

 للمجهول؛ فقيل: »كان ُيتََّهُم بالكذب«. 
ِّ
ُل: نقُل اخلرِب ب�صيغِة املبني من وجوه: الأوَّ

ا  ِة اخلرب، ف�صاقه ب�صيغة املبني للمجهول. اأمَّ ٍت من �صحَّ
ِّ
وهذا يعني اأنَّ الناقل غري ُمَتَثب

ئي�ص الَّذي ُيْعَتَقُد اأنَّه �صاع مع ما �صاع من 
َّ
الثَّاين: فاإنَّ اخلرَب مل ُيْنَقْل عن م�صدره الر

ة  كتب الناقل، بل ُنقَل عن م�صادر اأخرى. وهذا يعني اأنَّه من اجلائز التَّ�صكيك ب�صحَّ

اخلرب اأ�صاًل.

 ، بالكذب؛ فهو جرٌح غري مف�رضَّ الف�صل  اأبي  اتهام  �صبب  يبنّي  مل  ثالثًا:  اأن �صاحب اخلرب 

ر عند علماء اجلرح والتعديل.
ّ
م عليه؛ كما هو مقر والتعديل مقدَّ

ويف نهاية املطاف مُيِْكُن القوُل اإّن اأبا الف�صل كان:

ِة، ول�صيما يف بالِد املغرِب.
َّ
يا�صي

ِّ
 بارٌز على م�صاِر الأحداِث ال�ص

ٌ
نََّكًا: كان له اأثر ًا حُمَ

ّ
1(  �صيا�صي

 اآنفًا.
َّ
2( �صاعراً جميداً: ُحِكمَ له باجلودة من قبل كبار الأدباء والعلماء كما مر

ه، وبع�ِص علماء  ة الَّتي ا�صتقاها من اأبيه، وعمِّ
َّ
عي ِة، وامل�صائِل ال�رضَّ

َّ
ِلَعًا على العلوم الفقهي 3(  ُمطَّ

ع�رضِه الثِّقات.

اأدباِء  كباَر  واأفاَد  والأخباَر،  الأ�صعاَر،  فروى  ِب، 
َ
الَعر اأدِب  على  لَعًا  مطِّ كان  بليغًا:   4(  اأديبًا 

 يف امل�رضق واملغرب على حدٍّ �صواء.
ٌّ

 اأدبي
ٌ
ع�رضِه، فكان له اأثر

خام�ضاً: الأثُر الأدبيُّ لأبي الف�ضِل:

ًا عمَل على 
ّ
ًا فح�صُب؛ بل كان اإ�صافًة اإىل ذلك �صفرياً ثقافي

ّ
مل يكْن اأبو الف�صِل �صفرياً �صيا�صي

ابتداًء  فيها،  حلَّ  الَّتي  البلداِن  اآداِب  يف  وا�صحًا  اأثراً  وترَك  املغاربِة،  اإىل  امل�صارقِة  اأدِب  نقِل 

 اآنفًا يف اأثناء احلديث عن حياة اأبي الف�صل يف )املرحلة 
َّ
من ني�صابوَر وانتهاًء بطليطلَة. فقد مر

تاأليِف كتابِه  ( يف 
ِّ
الثعالبي )اأبي من�صوٍر  الني�صابوريِّ  يِخ  ال�صَّ الف�صِل على  اأبي  امل�رضقية( ف�صُل 
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ة اليتيمة(، الَّذي ا�صتدرَك فيه ما فاته من اأخباٍر واأ�صعاٍر ورجاٍل مل يرتجم لهم يف مو�صوعته  )تتمَّ

هر(. )يتيمة الدَّ

ومل يقت�رض ف�صل اأبي الف�صِل على هذا الكتاِب فح�صب؛ بل تعداه اإىل غريه من الكتب، وقد 

 كان قد طلَب من اأبي الف�صِل اأن 
َّ
اٍم عندما ذكر اأنَّ اأبا من�صوٍر الثَّعالبي

َّ
اأ�صار اإىل ذلك ابُن ب�ص

:
)2(

، فقال
)1(

ِن؛ ليثبت ذلك يف كتابه )املرتجم باألف غالم(
ْ

ي�صَف له غالمًا �صغرياً بديَع احُل�ص

اً ْ
ــــِغــــر �ــــضَ ـــْقـــُت  َعـــ�ـــضِ اإينِّ  ـــــــَمـــــــاُل1-  اجْلَ ــــــِه  ــــــْي ِف َدبَّ  َقـــــــد 

ــــ الْ ــــَث  ــــِديْ َح ــي  ــضِ ــ� ــْف يُ َوَكــــــاَد  لُل2-  ــــــــــدَّ ـــــُه ال ـــــن ـــــْوِل ِم ـــــ�ـــــضُ ـــــُف ـ

ـــ ــْج ــه ال ـــــــُرِق  ُط يِف  ـــــرَّ  َم ـــــْو  لَ ــــــالُل3-  ــــــــــــــــــــرَتاُه �ــــــضَ ـــــــــِر لْع ـ

اغـــــــــــرِتاراً ِفــــــْيــــــِه  َوتـــــــــــاَه  ـــــاُل4-  ـــــضَ ـــــِو� الْ ــــُه  ــــث ــــِغ يُ َلْ  لـَـــــــْو 

مَتـَــــامـــــاً ـــــــــــــْدَراً  بَ يُـــــريـــــَك  ـــــالُل5-  ه َوهــــــــــَو  ـــــِن  ـــــضْ ـــــ� احُل يِف 

اخلرَب  ُيَحاكي  خرٍب  من  اأكرَث  خريِة  الذَّ �صاحُب  روى  فقد  ؛  احلدِّ هذا  عند  الأمر  يقْف  ومل 

والهنِد، و�رضواَن  الأ�صعاِر يف غزنَة،  وَنْظمَ  الأخباِر،  روايَة  الف�صل وا�صَل  اأبا  ولعّل  ابق. 
َّ

ال�ص

ُد ذلك؛ اإذ مل ي�صل اإلينا من اأخبار   امل�رضِق. ولكنَّ امل�صادَر ل ُت�صعف مبا يوؤكِّ
َ
عندما ميَّمَ �صطر

ُة الَّتي قالها يف رثاء ملِك �رضواَن، والَّتي 
َّ
مي اأبي الف�صل واأ�صعاره يف تلك املناطق اإلَّ ق�صيدُتُه الالَّ

بلغت �صبعَة َع�رَضَ بيتًا.

تلك  يف  واأ�صعاره  الف�صل  اأبي  اأخباِر  بت�صجيِل  يحتفوا  مل  املوؤرخنَي  اأنَّ  �صبَق  ممَّا  ُيالحظ 

الَّتي مل  الَّذي �صهدته تلك املناطق،   
ِّ
ال�صيا�صي الغلياِن  اإىل حالِة  دَّ ذلك  َ

ُير اأن  النَّواحي، وميكُن 

خون جلَّ  ، لذا �رضف املوؤرِّ ل يف العمق الهنديِّ تفرْت فيها احلروب والغزوات، ول�صيما التوغُّ

 اإىل ت�صجيل تلك الوقائِع وما رافقها من اأخبار، ومل يحتفوا ب�صواها؛ اإذ كانت من 
ْ
اهتماِمِهم

لطاِن حمموٍد، وغرِيِه ممَّن عملوا 
ُّ

 على يد ال�ص
ِّ
الأهميِة مبكاٍن، لأنَّها ُتَعدُّ موا�صلًة للفتح العربي

ند، والهند، وغريها.
ِّ

على ن�رِض الإ�صالِم يف بالِد ال�ص

)1( الذخرية 4: 62.

)2( الديوان: ق )34(.
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اأكرَث جالًء  املغربية(- فقد كانت  اأي: )املرحلة  الف�صل-  اأبي  الثَّالثُة من حياة  املرحلُة  ا  اأمَّ

ُيردَّ  اأن  وميكُن   ،
ِّ
والأدبي  

ِّ
ال�صيا�صي عيديِن  ال�صَّ على  ابقتني 

َّ
ال�ص حياِتِه  مرحلتي  من  وو�صوحًا 

وا باأبي الف�صل، فنقلوا ما و�صلت اإليه اأيديهم من اأخباره  ذلك اإىل ف�صل الأندل�صيني؛ اإذ اهتمُّ

ول�صيما  امل�صارقِة،  اأدب  ن�رض  يف   
ٌ
اأثر الف�صِل  لأبي  كان  فقد  اأمٍر  من  يكن  ومهما  واأ�صعاره. 

رجال  مق�صَد  فكان  الأندل�ص،  بالِد  ذيوع يف  ا  اأميَّ �صيُتُه  ذاَع  الَّذي  املعريِّ  العالء  اأبي  اأدب 

ِه  وا رحاَلهم يف اأعتابه ليتتلمذوا على يديه، ويكونوا يف الوقِت نف�صِ العلِم والأدِب الَّذين حطُّ

بُن عي�صى  غالُب  متام  واأبو   ،
ُّ
ق�صطي ال�رضُّ اأحمد  بُن  �صليماُن  بيع 

َّ
الر اأبو  له، ومن هوؤلء:  ُرَواًة 

.
)1(

ُّ
، وعبُد اهلل بُن جابر القرطبي الأن�صاريُّ

ِة، وراح يبثُّ فيما بينهم 
َّ
فر اإىل املعر

َّ
ا اأبو الف�صل فقد خفَّف عن الأندل�صيني موؤونَة ال�ص اأمَّ

ُل من  َد الأوَّ ي، حيث تزوَّ
ِّ
ي. فقد �صيق �صابقًا خرُب اأبي الف�صل مع اأبي العالء املعر

ِّ
اأدَب املعر

ُبثَّه يف بالد املغرب، ومن تلك املوؤلَّفاِت الَّتي اأدخلها اأبو الف�صل اإىل الأندل�ص 
اأدب الأخري لي

 يف فهر�صة مروياته يف اأثناء حديِثِه 
ُّ
ديوان )�صقط الزند(، وهذا ما اأ�صار اإليه ابُن خري الإ�صبيلي

ِد بِن ه�صام، عن الأ�صتاذ  ثني به اأبو احل�صني عبُد امللِك بُن حممَّ عن هذا الديوان؛ اإذ قال: »حدَّ

. وقد 
)2(

» العالء املعريِّ اأبي  ، عن  البغداديِّ الف�صِل  اأبي  البطليو�صي، عن  ِد 
ْ
ي

ِّ
ال�ص بِن  ِد  اأبي حممَّ

د قد تتلمذ على يد �صيخه اأبي الف�صل، وهذا ما يعني اأنَّه قد اأفاد منه اإفادًة 
ْ
ي

ِّ
ُعِلمَ اآِنفًا اأنَّ ابن ال�ص

كبريًة، وخا�صًة يف اأثناِء �رضحه لهذا الديوان الَّذي و�صعه اأبو الف�صل بني اأيدي الأندل�صيني.

ي يف املغرب، وهذا 
ِّ
على اأيِّ حاٍل مُيِْكُن القول: كان اأبو الف�صل من اأ�صهِر رواِة اأدب املعر

 
)3(

للمغاربِة كان كالأبهريِّ الف�صل  اأبا  اأنَّ  اإذ راأى  ؛ 
ّ
امليمني العزيِز  كتور عبُد  الدُّ اإليه  ما ذهب 

)1( تيارات النقد الأدبي يف القرن اخلام�ص الهجري، الدكتور: م�صطفى عليان عبد الرحيم، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت- 

لبنان، ط1، 1404هـ- 1984م، �ص 33.

، حتقيق: اإبراهيم الإبياري، دار الكتاب امل�رضي- القاهرة، دار الكتاب اللُّبناين- 
ِّ
)2( فهر�صة ابن خري، لالأمويِّ الإ�صبيلي

بريوت، ط1، 1410هـ- 1989م، �ص 538.

. كان من اأعالِم زمانه علمًا وف�صاًل.  ، الأبهريُّ
ُّ
، املالكي

ُّ
ِد بِن عبد املنعم املطوعي )3( هو اأبو املكارم، عبُد الوارِث بُن حممَّ

املعري.  اأدب  َمْن حمل  اأ�صهِر  ِمْن  بعد  فيما  ليكوَن  واأدبه،  ي�صتقي من علمه،  مّدًة  عنده  واأقام  العالء،  اأبي  اإىل  رحَل 

الأن�صاب، لل�صمعاين 1: 78. �صري اأعالم النبالء 18: 33. 
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.
)1(

للم�صارقِة يف بثِّ �صعِر اأبي العالء

 وُيطلع 
ِّ
ومل يكتِف اأبو الف�صل ببثِّ اأدب اأبي العالء، بل راح يبثُّ اأدَب اأبي من�صور الثَّعالبي

َل من اأدخل  املغاربِة على موؤلَّفاِته، فكان - بح�صب رواية اأبي علي بن ر�صيق القريواينِّ - اأوَّ

ف الأندل�صيني بجمٍع غفرٍي من 
َّ
الَّذي عر ، هذا الكتاب 

)2(
اإىل الأندل�ص هِر(  الدَّ كتاَب )يتيمِة 

 واأدبهم، كيف 
ْ
ٍة اأثَّرت يف �صعرِهم

َّ
ٍة ثر

َّ
ٍة اأدبي عراِء امل�صارقِة، كما اأنَّه اأطلعهم على مادَّ الأدباِء وال�صُّ

ل؟ وقد كان اأدُب امل�صارقِةِ غايَة الأندل�صيني الذين ما برحوا يحاولون حماكاته نظمًا ونرثاً.

ومل تقف فائدُة هذا الكتاِب بالن�صبِة اإىل الأندل�صيني يف كونه اأطلعهم على احلياِة الفكريَِّة 

العهم على منهٍج جديٍد يف البحِث والتَّاأليف. وممَّن حاكوا  ى ذلك اإىل اطِّ يف امل�رضق، بل تعدَّ

 يف 
ِّ
َ الثَّعالبي

خرية( اأّنه اقتفى اأثر  الَّذي �رضَّح يف مقدمة كتابه )الذَّ
ُّ
اٍم ال�صنرتيني

َّ
هذا املنهج ابُن ب�ص

. ولو قورن منهُج التَّاأليف يف كال الكتابني لُوِجَد 
)3(

التاأليف، وجعل من الّذخرية ذياًل لليتيمة

 يف اأموٍر كثرية، منها:
ِّ
اٍم تاأثَّر بالثَّعالبي

َّ
اأنَّ ابَن ب�ص

 الَّذي جعل كتاَبُه 
ِّ
اٍم كتاَبُه يف )حما�صن اأهل اجلزيزة( كالثَّعالبي

َّ
1-  العنوان: فقد جعَل ابُن ب�ص

يف )حما�صن اأهل الع�رض(. 

اٍم كتاَبُه اأربعَة اأق�صاٍم متامًا كعدد الأق�صام يف اليتيمة.
َّ

مَ ابُن ب�ص َّ
2- تق�صيم الكتاب: ق�ص

والأمراء  للملوك،  ف�صوًل  ذخريته  اأق�صام  من  ق�صٍم  كلِّ  يف  ام 
َّ

ب�ص ابن  �َص  خ�صَّ 3-  الف�صول: 

  .
ُّ
والوزراء، ومن يف حكمهم. كما فعل الثعالبي

كتابه  تاأليف   يف 
ِّ
الثَّعالبي على  ف�صٌل  الف�صِل  لأبي  كان  كما  اإنَّه  القول:  ميكُن  وباخت�صاٍر 

خرية(، والَّتي مل ي�رضْع بتاأليفها اإلَّ  اٍم يف تاأليف )الذَّ
َّ

ة اليتيمة(، كان له ف�صٌل على ابن ب�ص )تتمَّ

خريِة عنده. الِعِه على )اليتيمة( الَّتي بلورت فكرَة تاأليِف الذَّ بعد اطِّ

ِلعًا على العلوم  ًا، ووزيراً �صاعراً، وُمطَّ
ّ
�صيا�صي اأبا الف�صل مل يكْن �صفرياً  اأنَّ  وهكذا يالحُظ 

)1( اأبو العالء وما اإليه �ص 204.

)2( الذخرية: 4: 55.

)3( الذخرية 1: 18.
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ة فح�صب، بل اأ�صف اإىل ذلك كوَنُه راويًة لالأخباِر والأ�صعار، وهذا 
َّ
ة، والقواعِد الفقهي

ِّ
عي ال�رّضَّ

فيعِة يف 
َّ
يدلُّ على طول باعه يف العلم والأدب، ويف�رضِّ ملاذا حظي اأبو الف�صل بتلَك املنزلِة الر

ُجُل الَّذي 
َّ
بوه، واأكرموه، وخلعوا عليه من املكارم األوانًا. فهو ذاك الر

ّ
بالِطات امللوك الذين قر

ِه، لي�صتفيَد من علِمِه  اأخَذ من كلِّ علٍم بطرف، والَّذي يبحُث عنه كلُّ حاكٍم ليجعَلُه من خوا�صِّ

نيا. ْيِن والدُّ وم�صورته يف اأموِر الدِّ

جل �صعره الَّذي عليه يدور هذا البحث، لذا ل 
َّ
نا من هذا الر ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ ما يهمُّ

قًة تثبت ما  ميكن اأن ُيطلق على تلك الأ�صعار اأيُّ و�صٍف اأو حكٍم اإلَّ بعد درا�صتها درا�صًة ُمَعمَّ

م اأبي الف�صل يف هذا امليدان اأو تنفي ذلك، لذلك �صاأبداأ  ذهب اإليه اأهل العلم والأدب من تقدُّ

ِة يف �صعره.
َّ
باحلديث عن اخل�صائ�ص اللَّفظي
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الف�ضُل الثالث

الظواهر اللفظيَُّة
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اأوًل: املنهج الذي اتبعه اأبو الف�ضل يف اأ�ضعاره:

الكاملِة،  الق�صائِد  اإىل  بالن�صبة  َعاِت  املَُقطَّ كرثة  الف�صِل  اأبي  �صعِر  على  ُياَلَحُظ  ما  َل  اأوَّ اإنَّ 

َعَة: ما كاَن عدُد  وذلك اإذا عدْدَنا اأنَّ الق�صيدَة: ما َبلغْت �صبعَة اأبياٍت اأو ما اأناف عليها. واملَُقطَّ

عِة غر�ٌص، ل يقوم  . ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ لكلٍّ من الق�صيدِة واملَُقطَّ
)1(

اأبياِتَها اأقلَّ من ذلك

ُب ُتِطيُل؟ 
َ
َل: »هِل الَعر اإحداهما مكاَن الآخر، وقد بنيَّ اأبو عمرو بن العالء ذلك عندما �ُصِئِ

ْحَفَظ عنها«. واإىل مثل ذلك 
ُ
مَع منها. قيل: فهل كانت ُتوِجُز؟ قال: نعم، ِلي

ْ
�ص

ُ
فقال: نعم، لي

 .
)2(

ْحَفَظ«
ُ
ُ ِلي ، وُيْوَجُز وُيْخَت�رضُ ْفَهمَ

ُ
ذهب اخلليل بن اأحمد؛ اإذ قال: »يطوُل الكالُم ويكرث ِلي

الف�صل �صتَّ ع�رْضََة ق�صيدًة، يف حني  اأبي  الق�صائِد عند  بلَغ عدُد  وانطالقًا من ذلك فقد 

عًة، وبيتًا يتيمًا واحداً،  عات ذلك العدد بكثرٍي؛ اإذ بلغت خم�صًا واأربعني ُمَقطَّ جاوز عدد املقطَّ

و�صدَر بيٍت مل اأعرْث على عجزه. 

مات التَّقليديَِّة يف �صعره،  وفيما يتعلَّق مبنهج الق�صيدة، فكثرياً ما تخلَّى اأبو الف�صل عن املقدِّ

 اأم ق�صائَد، اإلَّ اأنَّه مل يبتعد متامًا عن املنهج القدمي للق�صيدة، بل راح 
ُ
عر عاٍت كان هذا ال�صِّ مقطَّ

القدمية يف منهجها وتعاقب مو�صوعاتها، فمن ذلك  الق�صيدة  الفينة والأخرى يحاكي  بني 

(؛ فقد اتَّبع فيها اأبو 
َّ
ولِة املردا�صي ة الَّتي مدح فيها �صاحَب حلب )معزَّ الدَّ

َّ
مي مثاًل ق�صيدته الالَّ

ٍة يف اأ�صلوبها، ولغِتَها، وبناِئَها. 
َّ
ة، حتَّى كاأنَّنا ب�صدد ق�صيدٍة جاهلي ٍة تامَّ لنْيَ بدقَّ الف�صِل �صَنَ الأوَّ

بها  ذهَب  الَّتي  ه  نف�صِ الكامنَة يف  احلبِّ   
َ
م�صاعر ُج  توؤجِّ ٍة، 

َّ
طللي َمٍة  مبقدِّ الق�صيدَة  يبداأ  هو  فها 

ًا،  َمِة اأثراً مهمَّ ياِر كلَّ مذهٍب. وقد راأى ابُن ر�صيٍق اأنَّ لهِذِه املقدِّ ْوُق اإىل من �صكَن تلَك الدِّ ال�صَّ

فهي جتذُب القلوَب اإىل الق�صيدِة ملا يف النَّْف�ِص من حبٍّ للغزِل، وميٍل للنِّ�صاِء؛ فتلقى الق�صيدُة 

:
)4(

. وهذا ما فعَلُه اأبو الف�صل؛ اإذ بداأ ق�صيدته بالنَّ�صيِب قائاًل
)3(

امع
َّ

بذلَك القبوَل يف نف�ِص ال�ص

ام، وزارة الثقافة، دم�صق، 1995م، �ص 400 د عزَّ )1( م�صطلحات نقدية من الرتاث الأدبي العربي، حممَّ

)2( العمدة يف حما�شن ال�شعر واآدابه، ابن ر�شيق القريواين، مطبعة حجازي، القاهرة، ط1، 1353هـ- 1934م، 1: 161.

)3( العمدة: 1: 197.

يوان رقم القطعة )35(.  )4( الدِّ
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ُم�َضاِئاًل يـَـاِر  الــدِّ َر�ْضِم  َعَلى  َوَقْفُت  اُل1-  �ُضوؤَّ ــبِّ  احْلُ لـَـْوَعــِة  ِمــْن  يَ�ْضتَِفي  ــْل  َوَه

الِلّوى ِمَن  َر�ْضٌم  ْبِ  ال�ضَّ ُر�ُضْوَم  َفاألَْوى  ــْيــبَــِة اأْطــــالُل2-  ــِبِ ـــي بــالــ�ــضَّ ـــْوِع ــــلَّ ُدُم َوَط

ياِر يف هذا املو�صِع على �صبيِل املجاِز ل احلقيقة؛ لأنَّ اأبا الف�صِل هو   الدِّ
َ
وفيما يبدو اأنَّ ذكر

ِم الَّذين ينتقلوَن من مو�صٍع اإىل 
َ
ابُن احلا�رضِة، ودَياُر احلا�رضِة تختلُف عن ديار اأ�صحاِب اخِلي

يار اإلَّ جمازاً؛ لأنَّ احلا�رضَة ل  يِّ الدِّ اآخر. وقد ذهب ابُن ر�صيٍق اإىل اأّنه: »ل معنى لذكِر احل�رضَ

ُه اأحٌد  ، اإلَّ اأن يكوَن ذلك بعد زمٍن بعيٍد ل ميكُن اأن يعي�صَ
ُ
ياُح، ول ميحوها املطر

ِّ
ُفَها الر تن�صِ

.
)1(

من اأهِل اجليل....«

لِّ الَّذي اأ�صاب تلَك املعامَل،  ثم انتقل اأبو الف�صل بعد ذلَك على عادِة اجلاهلينَي اإىل ذكر الطَّ

حِر 
ِّ

ال�ص من  م�صحًة  املعامل  تلك  على  ي�صفيا  اأن  �صاأنهما  من  الَّلَذْيِن  والنَّْوَر   
َ
ْهر الزَّ فيها  فاأنبَت 

 يريُد اأن يقوَل: اإنَّ دياَر املحبوبِة فاقْت كلَّ امل�صاكِن بهاًء وح�صنًا، واإن 
َ
اعر واجلماِل، فكاأنَّ ال�صَّ

اأبو الف�صل يف الق�صيدِة   املحبوبِة مل يزل فيها، ويف ذلك قال 
ُ
فاأثر اأنا�صها واأهِلَها،  خلت من 

َها: ابقِة نف�صِ
َّ

ال�ص

َمَعامِلاً ــاِء  ــيَ احْلَ ــْوُب  �ــضَ ِبــَهــا  يَُحيِّي  ـــــَواُل3-  ــَن اأنْ ــضِ ــا� ــَح َ ــهــنَّ امْل ــْي ــَل ــَن َع ــْع ــَل َخ

َمالِحٌف امْلَِهاِد  اأْر�ــَص  ْت  �ضَ َروَّ َفَما  ِخْلَخاُل4-  ــْوُر  ــن َوال ــُي  ــْل احْلَ ُربَــاهــا  َوَزهـــُر 

َياِر اخلاويِة  اعِر ورقاء تنوُح على اأ�صحاِب تلك الدِّ  احلننِي عند ال�صَّ
َ
ج م�صاعر  توؤجِّ

َّ
ومن َثم

فيقول:

ِبنَْوِحها َحِنْيِني  تَ�ْضتَْمِلي  ـــاَء  َوَوْرق اُل5-  ــِة هـــدَّ ــِد الأِحـــبَـّ ــه ــى َع ــَل ِكـــالنـَــا َع

اإذ  ق�صائدهم؛  ذكرها يف  من  عراُء  ال�صُّ اأكرَث  الَّتي  التَّقليديَِّة  وِر  ال�صُّ من  ورُة  ال�صُّ هذه  وتعدُّ 

 ل يجُد 
َ
اعر ما )الورقاء( بغر�ِص احلننِي ارتباطًا وثيقًا، حتَّى كاأنَّ ال�صَّ

َّ
 احلماِم ول�صي

ُ
ارتبط ذكر

وِق واحلننِي، وهذا ما َكرُثَ ذكره عند �صعراء الغزل يف  مندوحًة عن ذكرها اإذا كان ب�صدِد ال�صَّ

:
)2(

الع�رض الأموي، ومن ذلك قول جميل بثينة

)1( العمدة 1: 399.

)2(  ديوان جميل بثينة، �رصحه: اأ�رصف اأحمد عدرة، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1416هـ- 1996م، �ص 129.
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�َضَفاهًة ــَت  ــْل ِظ ـــــاُء  َوْرَق ــْت  ــَف ــتَ َه ـــاء تـَـْهــِتــُفاأاإْن  ـــَوْرَق ــٍل ِل ــْم ــى ُج ــَل ــْي َع ــكِّ ــبَ تُ

:
)1(

وقول املجنون

َحى ال�ضُّ َرْونـَــِق  يف  ـــاُء  َوْرَق َهتََفْت  اإن  ــِداأ  نْ ــرَّ ــاِت ِمـــَن ال ــبَ ــنَّ ـــَ�ٍ َغــ�ــصِّ ال َعــَلــى َف

اأَزْل َوَلْ  ــُد  ــْي ــَوِل الْ يَْبِكي  َكــَمــا  ــديبـَـَكــْيــُت  اأُبْ ُكـــْن  اأَ َلْ  الَّـــِذْي  ــُت  ــَديْ َواأبْ َجِلْيداً 

ْوِل اإىل  فر يف �صبيِل الُو�صُ
َّ

َم من عناء ال�ص �صَّ  انتقَل اأبو الف�صِل بعد ذلَك اإىل ت�صويِر ما جَتَ
َّ
ُثم

َو�َصَجاَعِتِه،  بجراءِتِه  ُمفتِخراً  ِة،  املوِح�صَ القفار  يف  لياًل  ويِل  الطَّ �صرِيِه  عن  َث  فتحدَّ ممدوِحِه، 

ْوِجَب 
ُ
اِفُقَها من اأهواٍل وم�صاعٍب(؛ ِلي

َ
ْحَلِة وما ُير

ِّ
َرَج عليه القدماُء من )ت�صويِر الر وهذا ما َدَ

�صبيِل   يف 
ُ
اعر ال�صَّ لقيها  الَّتي  الأهواِل  َقْدِر  على  املكافاأُة  فتكوُن  ِد،  الَق�صْ املمدوِح حقَّ  على 

 ما قطَع 
ُ
اعر  ال�صَّ

َ
الو�صول اإىل املمدوح، وقد اأ�صاَر ابُن ر�صيٍق اإىل ذلَك بقوله: »والعادُة اأن يذكر

ِل و�َصَهِرِه، وطوِل النَّهاِر وهجرِيِه 
ْ
مَ من هوِل اللَّي �صَّ َكاِب، وماجَتَ

ِّ
من مفاوَز، وما اأن�صى من الر

ِد،  ِد وِذَماَم القا�صِ وِجَب عليِه حقَّ الَق�صْ
ُ
ِلي  يخرُج اإىل مدِح املق�صوِد، 

َّ
وقلَِّة املاِء وغوؤوره، ثم

حلة يف �صعر اأبي الف�صل مل يكن 
ِّ
. ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ و�صف الر

)2(
وي�صتحقَّ منُه املكافاأَة«

ة؛ لأنَّه – كما 
َّ
ًا، نابعًا من جتربٍة حياتي

ّ
من باب التَّقليد الفنِّي فح�صب، بل كان و�صفًا حقيقي

اًل من مكاٍن اإىل اآخر، مذ كان يف مقتبل  اأ�رضت يف اأثناء احلديث عن حياِتِه - ق�صى حياته متنقِّ

فيه  يتجلَّى  ًا، 
ّ
حقيقي و�صفًا  وتعٍب  ن�صٍب  من  لقاه  وما  لالأهواِل،  و�صُفُه  ُيعدُّ  لذلَك  العمِر، 

، ومن ذلك قوله:
ُّ
دُق العاطفي ال�صِّ

�َضاِبٍق َمْتُ  َملَِّني  اإْن  َى  ال�رصُّ ابُْن  اأنَا  ــاُل8-  ــْرَق ِم ـــــَزاَرِة  اجُل ــْخــُت  �ــضَ تَ�َضلََّمِني 

َحْجلٌة اللَّْيُل  لََها  ِظْئٌر  الَفال  َكــاأنَّ  ـــاُل9-  ـــَف ــــنُّ اإلَــْيــهــا ِمــــْن ِرَكــــاِبــــَي اأْط َتِ

ــي ــْراأَِت ُج امْلَــَفــاِوِز  َقــْطــِع  ُز يف  ــوِّ ــَف تُ ــاُل 10-  ُجــهَّ َــَجــاهــِل  امْل ــْطــِع  َق َعــْن  َكـــاَع  اإذا 

ــْوُرُه نُ  ِّ َ
الــب ُوْجهَة  َجلَّى  الـْـبـَـْدُر  اإَذا  ــِه َخـــاُل11-  ــي ــت ــنَ ــي َفــــْوَق َوْج ــلِّ ُة ِظ ـــدَّ ـــَم َف

نانِة، قويَِّة 
َّ
ِة الر

َ
ى ا�صتخَداَم الألفاِظ الغريب  قد توخَّ

َ
اعر ابقِة، اأنَّ ال�صَّ

َّ
ُيالحظ من الأبيات ال�ص

اج، مكتبة م�رض، الفجالة �ص 112.
َّ
)1( ديوان جمنون ليلى، حتقيق: عبد ال�صتار اأحمد فر

)2( : العمدة 1: 399.   
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َعِة معرفِتِه باللَُّغِة وغريبَها، كا�صتخداِمِه تركيب )�صْخِت اجلزارة(  اجلر�ِص، والَّتي تدلُّ على �صِ

:
)1(

ِة القائل يف و�صف ظليٍم مَّ ُّ
؛ كذي الر

ْ
الَّذي ا�صتخدمه القدماُء يف اأ�صعاِرِهم

�َضاِئُرُه الـْـبـَـْيــِت  ِمــْثــُل  اجُلــــَزاَرِة  ُب)2)�َضْخُت  َخ�ضِ �َضْوَقٌب  ــَدبٌّ  ِخ املُ�ُضْوِح  ِمــَن 

ويف نهايِة املطاِف انتقَل اأبو الف�صل انتقاًل موفَّقًا اإىل مو�صوع املدح، بعد اأن امتدت تلك 

مة زهاء اأحد ع�رض بيتًا؛ فقال: املقدِّ

َعاِمٍر اآِل  ِمــْن   
َّ
َواحَلــي َحلبَاً  �َضَقى  ِمْهَطاُل12-  ]نَ�َضاِئ�َص[  ــْن  ِم ـــَواَل  تَ هـــِزْيٌ 

ُمنَاِقٍف ِمْن  الَقنَا  ِفيِه  اأثَمَرْت  َفَكْم  ــاُل13-  ــَط ــَواِرَم اأبْ ــضَّ ــ� ــْت ِفــيــِه ال ــبَ ــَع ـــْم اأتْ َوَك

َكِريْهٍة يَــْوَم  الَْعْليَاَء  َخَطبُوا  اإَذا  ـــاُل14-  ـــَع ــهــْم ِفــْيــهــا ُمــهــْوٌر َواأْج ــاُف ــيَ ــاأ�ــضْ َف

لَنا انَْك�َضَفْت  ْولــِة  الــدَّ ُمِعزِّ  ِبيُْمِن  ــهــنَّ اأْحــــَواُل15-  ــَرتْ ــــَواٌل َم ــِر اأْح ْه ــدَّ ِمــَن ال

َكــاأمنــا ــى  ــتَّ َح ــــاِل  َ امْل ــا  ــيَّ حُمَ َتَــاَفــى  اُل16-  ـــــــذَّ ــــاٌة َوُع ــــضَ ـــُه ُو� ـــْن ـــُه ِم ـــُل ـــاِب ـــَق يُ

حَمَْجٌر اجْلَْبُل  لَُه  َطــْرٌف  الَْوَغى  ــاُل17-كــاأنَّ  ــيَ اُن اأْم ــــزَّ لـَــُه الــنــْقــُع اأْكـــَحـــاٌل لـَــُه ال

الَْوَغى اْحتََدَم  اإَذا  اٍل  َع�ضَّ َواأ�ْضَمَر  َع�ضاُل18-  ــ�ــُص  ــَل اأْط اَد  ــــزَّ ال ــُه  ــْن ِم َق  ــدَّ ــ�ــضَ تَ

ِة  ومن هنا جند مدى قدرِة اأبي الف�صل على النَّ�صج على منوال القدماء، وهذا يدلُّ على قوَِّ

اعر، اأ�صف اإىل ذلك قدرته على التَّجديِد والبتكار. ومن تلك الق�صائد الَّتي انتحى  طبع ال�صَّ

:
)3(

 تقليديًّا ق�صيدُتُه الَّتي قال يف مطلعها
ً
اعر منحى بها ال�صَّ

ــاِرِق ــْن َجــوِّ بَ  ِم
ِّ
ــي ـــاِل احَل َعا�ِضِق1- اأبَــْعــَد اْرِتَ َقْلُب  الْــهــَوى  يَ�ْضُلو  اأْن  ــُل  ــوؤَمِّ تُ

فقد بداأ اأبو الف�صل الق�صيدَة مبطلٍع غزيلٍّ فخٍم م�رضٍَّع، م�صتخدمًا رويَّ القاِف املك�صوِر 

يار الَّتي خلت من اأهلها، وهذا  ًة رنَّاَنًة، ذاكراً الدِّ
َّ
ُب النَّ�ص اإيقاعًا قوّيًا، ونربًة خطابي الَّذي ُيْك�صِ

ي نرياِن اجلوى يف قلبه الوامق. ولكن الأمر املوؤ�صف هو اأنَّه مل ي�صل اإلينا من  ى اإىل تلظِّ ما اأدَّ

واة انتقلوا على نحٍو �رضيٍع من هذا املطلع 
ُّ
ل؛ حيُث اإنَّ الر ة، اإلَّ البيت الأوَّ

ّ
مة الطللي هذه املقدِّ

امي، دار مكتبة الهالل، ط3، 1997،املجلد الثاين،  )1( احليوان، اأبو عمر عثمان بن بحر اجلاحظ، حتقيق: الدكتور يحيى ال�شَّ

.111 :5

)2( اخلدب: ال�صخم. ال�صوقب: الطويل.

يوان: ق )29(. )3( الدِّ
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ه، وفرو�صيِتِه الَّتي حملته على قطِع  ِة نف�صِ اعر، وعزَّ  ي�صي باأنفة ال�صَّ
ٍّ
الفخم اإىل غر�ٍص حما�صي

ى من هذه الق�صيدة ما هو اإلَّ اأ�صالُء ق�صيدٍة  املفاوِز واملجاِهِل الوا�صعِة. وفيما يبدو اأنَّ ما تبقَّ

خون على اإيراد هذه الأبيات ليدلِّلوا بها على  ٍة، �صاع الق�صم الأكرُب منها، واقت�رض املوؤرِّ
َّ
مدحي

. ِمِه يف هذا الفنِّ �صاعريَِّة اأبي الف�صل وتقدُّ

ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ اأبا الف�صل مل يقع يف اأ�رض الق�صيدة التقليديَّة نهائيًا، بل كان يلجاأ 

مة التَّقليديّة؛ فمن ذلك  يار من دون اأن يقت�صي ذلك تعاقب مو�صوعات املقدِّ اأحيانًا اإىل ذكر الدِّ

:
)1(

مثاًل ق�صيدته الَّتي مدح فيها رجاًل مل اأعرْث على ترجمِتِه يدعى )ابن اأذين(، جاء يف َمْطَلِعَها

بــالــُعــَذيْــِب ــا  ــنَ ــْوِم يَ ـــْن  ِم ـــــذُب  َواأْع ــَلــْم1-  �ــضَ ِذْي  ِمــــْن  الـــيَـــْوَم  ــا  ــنَ ــتُ ــالَم ــضَ �

اإنَّه مل  اإذ  ابقتني؛ 
َّ

ال�ص الق�صيدتني  اتَّبعه يف  الَّذي  املنهَج   
ُ
اعر ال�صَّ الق�صيدِة، يخاِلُف  يف هذه 

حلة وما 
ِّ
ياِر، فلم ي�صف املفاوز اأو املجاهل، ومل يذكر الر  الدِّ

َ
ياأخذ من املنهج التقليديِّ اإلَّ ذكر

ِه الَّتي  ِة نف�صِ عراء على ذكرها، بل ا�صتعا�ص عن ذلك كلِِّه بذكِر عفَّ يرافقها من معاٍن درج ال�صُّ

نيا وزينِتَها من جهة، وباختيار الألفاظ ال�صهلة الوا�صحة واملاأنو�صة الَّتي تبتعد كلَّ  تزهد بالدُّ

د الَّذي تعجُّ به ق�صائد املدح التَّقليديَّة. البتعاد عن الغريب املعقَّ

واة منها اإّل الغر�َص الَّذي ُنِظمت 
ُّ
اأنَّها َفَقَدْت مقدماِتَها؛ اإذ مل ينقْل الر َة ق�صائُد ُيَظنُّ  وثمَّ

ُة الَّتي مدح فيها �صاحب ُطليِطلة )املاأمون 
َّ
لأجله تلك الق�صائد، ومن ذلك مثاًل ق�صيدُتُه البائي

ابن ذي النون(، فمن املالحظ على هذه الق�صيدِة اأنَّها تناولت غر�ص املدح مبا�رضًة من دون 

:
)2(

اأيِّ توطئٍة اأو متهيٍد، فقد بدئت بقوله

َحاَفتَُه يَْحُف  َلْ  َما  ــاَء  َ امل يـَـ�ــرْصَُب  ل  ــا1-  بَ ــرَصِ � اأْرَمــــاُحــــُه  ـــَرْت  ـــَط َق اإَذا  ــى  ــتَّ َح

ــُه ــَرتَ ــْغ بَ ــُق  ــْل الــطَّ ــا  املـُـَحــيَّ يـَـــُردُّ  َول  ٍق ُخــلَّــٍب ُخــِلــبَــا2-  ـــــَبْ ـــنَّ ِب ـــِقـــْرِن َع َكـــالْ

 املجيُد الَّذي َعرَف كيف تخاطُب امللوُك- اأن 
ُ
اعر فمن غرِي املمكِن لأبي الف�صل- وهو ال�صَّ

ب اأبا 
َّ
ما مدح هذا الأمرِي الَّذي قر

َّ
مٍة اأو توطئٍة، ول�صي ي�رضَع مبا�رضًة مبدِح الأمرِي من دوِن مقدِّ

يوان: ق )38(. )1( الدِّ

يوان: ق. )2( الدِّ
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 قد 
َ
اعر الف�صِل واأكرمه اأمّيا اإكرام. ومن خالل قراءة ما و�صل اإلينا من الق�صيدِة، يالَحُظ اأنَّ ال�صَّ

ارتفع بلغِتِه عاليًا، وتاأنََّق يف لفِظِه، وجارى القدماَء يف تراكيبِه و�صوِرِه.

واملهم اأنَّ اأبا الف�صل قد التزم املنهج التَّقليديَّ يف بع�ص ق�صائده، ولكنَّه اأغفل هذا املنهج 

بكونه  �ص  يتلخَّ اآخر  منهٍج  اإىل  وجلاأ  التَّقليديَّة،  مة  املقدِّ فاأهمل  الأخرى،  الق�صائد  معظم  يف 

مات، وذِلَك بالعتماِد على بع�ِص الألفاِظ  ئي�ص مبا�رضًة من دون مقدِّ
َّ
الر يهجم على غر�صه 

. ومن ذلك مثاًل رثاوؤه مللك �رضواَن، فقد ا�صتخدَم 
ُ
ْعر الَّتي تنا�صُب الغر�َص الَّذي ُيْنَظُم فيه ال�صِّ

حيل، دم املقلة، الدموع....( وغري 
َّ
ِزيَّة، الر َّ

الََّة على هذا الغر�ِص مثل:)الر  الألفاَظ الدَّ
ُ
اعر ال�صَّ

:
)1(

ثاء، فقد قال
ِّ
ذلك من الألفاظ التي تنا�صب مو�صوع الر

يْـــِرِه ِ
َ

ــْن ُمــْلــِكــِه َو�ـــرص ــَعــاً َع ــا مــْو�ــضَ ــال ؟1- يَ ــْي ــِل ــَت َق ــْث ــِب ََّك لَـــْو لَ ـــــْاَذا اأ�ــــــرصَ َم

اأَدْع َلْ  اإْن  ـــي  َدِم ـــُه  ـــتُ َرِزيَّ ــْت  ــلَّ َط ــول2-  ــُل ــْط َم ـــــــِدِه  حَلْ يِف  ُمــْقــَلــِتــي  َدَم 

البيت  �صدر  مو�صوِعِه يف  اإىل  ي�صرُي   
ُ
اعر ال�صَّ كان  فقد  الق�صائِد،  معظم  ُه يف 

ُ
نف�ص  

ُ
والأمر

ِب لُه، يف الوقت الَّذي 
ْ
ي ُث فيها عن مداهمِة ال�صَّ الأول. ومن ذلك قوله يف الق�صيدِة الَّتي يتحدَّ

:
)2(

ما زالت نف�صه فيه تنزُع اإىل التَّ�صابي وِفعال ال�صباب

ــاً ــْوبَ ث ــْيــُب  الــ�ــضَّ ــايِن  ــ�ــضَ َك اأْن  َّــــا  َومَل ــاِب1-  ــيَ ــث ال تـَــْغـــيـــِر  ــــــَت  َوْق ــــُك  يَ َوَلْ 

ترك  وما حوى من جنوٍم وكواكب،  ِل 
ْ
اللَّي ق�صيدًة يف و�صَف  ينظم  اأن   

ُ
اعر ال�صَّ اأراَد  وملّا 

:
)3(

ئي�ص من فوره، فقال
َّ
مة التَّقليديَّة، واأخذ املو�صوع الر املقدَّ

ــٍم ــْي ــه بَ ـــــوؤُُه  ـــــَل ْك اأَ ــــتُّ  ِب ــــٍل  ــــْي َولَ ــــا1-  ــــَرابَ ــــِه ُغ ــــاِرِق ــــَف ـــــــاأنَّ َعـــَلـــى َم َك

 اأنَّ اأبا الف�صل مل يلتزم 
ّ
والأمثلة على ذلك كثرية ل �صبيل اإىل ذكرها يف هذا املوطن، املهم

مة  املقدِّ اإىل  يلجاأ  فتارًة  الأ�صاليب؛  ع  ينوِّ كان  بل  عاته،  ومقطَّ ق�صائده  بناء  يف  واحداً  منهجًا 

ة  مات، ويتناول املو�صوع من فوره، معتمداً على قوَّ ِة، وتاراٍت ي�رضب �صفحًا عن املقدِّ
َّ
للي الطَّ

مات  ا�صيني؛ اإذ اأ�صقطوا املقدِّ
َّ
عراء العب املطالع وبراعة ال�صتهالل، وهذا ما عمد اإليه بع�ص ال�صُّ

يوان: ق )33(. )1( الدِّ

يوان: ق. )2( الدِّ

يوان: ق )اأ(. )3( الدِّ
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. ويعدُّ هذا العمُل اإ�صهامًا يف تطويِر منهِج 
)1(

التَّقليديَّة، وا�صتعا�صوا عنها برباعة املطالع وقوتها

ة. الق�صيدِة و�صكلها؛ اإذ اأ�صبحت تخت�صُّ مبو�صوٍع واحٍد، بعدما كانت تتَّ�صع ملو�صوعاٍت عدَّ

ئي�ص كانت اأكرَث بكثرٍي 
َّ
اعر على غر�صه الر ُ اأنَّ الق�صائَد الَّتي هجم فيها ال�صَّ نيَّ

َ
وممَّا �صبق َيَتب

مات بع�ص  ا �صاع من مقدِّ النَّظر عمَّ التَّقليديَّة، بغ�صِّ  ماِت  التزَم فيها املقدِّ الَّتي  الق�صائِد  من 

الق�صائِد، وهذا يدلُّ على تاأثُِّر اأبي الف�صل بالتَّطوِر الَّذي طراأ على منهِج الق�صيدِة يف الع�رِض 

ًا عن تلك  ِة املطالِع  وبراعِة ال�صتهالِل، ِعَو�صَ َعراُء يف هذا الع�رِض بقوَّ  ال�صُّ
َ

. فقد ُعِني
ِّ
ا�صي

َّ
العب

ور الَّذي طراأ على جوانِب احلياِة املختلفِة، فبعَد اأْن  َمات الَّتي ل تن�صجمُ اأ�صاًل مع التَّطُّ املقدِّ

البقاِع  اإىل تلك  اإىل اآخر حاملني معهم حنينهم  قًة ينتقلون من مكاٍن 
ِّ
كاَن العرُب قبائَل متفر

يار، اأ�صبحوا يعي�صوَن يف  الَّتي كانت لهم م�صكنًا يف يوٍم ما، واأ�صواَقهم اإىل �صاكني تلك الدِّ

معامل  تدر�ص  الَّتي  والأمطار  ياِح 
ِّ
الر الثَّابتُة يف وجه  احل�صاريَُّة  ومراكُزَها  اأبنيُتَها  لها  حا�رضٍة، 

اإلَّ على  ٍة 
َّ
َمٍة طللي الق�صيدِة مبقدِّ لبدء  اأ�صبَح ل معنى  بعَد عنٍي، ومن هنا  اأثراً  اخليام، وجتعُلَها 

�صبيل حماكاة القدماء وتقليدهم.

اآخر  منهٍج  اإىل  الإ�صارُة  جتُدُر  الف�صل،  اأبي  عند  الق�صيدِة  منهج  على  الوقوف  هذا  وبعد 

الإ�صالمي  الع�رض  اإىل  يعود  الَّذي  عة(  املَُقطَّ )منهج  وهو  األ  �صعِرِه؛  يف  الف�صل  اأبو  انتهجه 

 ومن 
)2(

اأو رويَّة اإبطاء  عر تباعًا دون  اإذ كانت الأحداث املت�صارعة ت�صتدعي قول ال�صِّ ل؛  الأوَّ

 طارئ، ويف ذلك قال بع�ُص 
ٌ
ُهم اأمر عراء على هذا املنهج، وخا�صًة عندما يعرت�صُ  درج ال�صُّ

َّ
ثم

واِل؛ بل هو عنَد املحا�رضاِت، واملنازعاِت،   اإىل الِقْطَعِة حاجته اإىل الطِّ
ُ
اعر النُّقاد: »يحتاج ال�صَّ

.
)3(

وال« والتَّمثيِل، واملُلِح، اأحوُج اإليها من الطِّ

عاُت يف �صعِر اأبي الف�صل، اإلَّ اأن يكوَن كثرٌي منها بقايا ق�صائَد عدت عليها  وقد كرُثت املقطَّ

ِتِه، يف تلَك 
َّ
قًا اإىل اأحب َعُتُه الَّتي بلغْت خم�صَة اأبياٍت قالها مت�صوِّ هر، ومن ذلك مقطَّ عاديات الدَّ

:
)4(

الِتِه من مكاٍن اإىل اآخر عرب تاريخ حياتِه، فقد قال الأماكِن الكثريِة الَّتي حلَّ فيها يف اأثناِء تنقُّ

اج عبد اهلل بن روؤبة، حياته و�شعره، د. عبد احلفيظ ال�شطلي، املطبعة التعاونية- دم�شق، ط2 1983، �ص 379. )1( العجَّ

)2( العجاج �ص 380.

)3( العمدة 1: 162.

يوان: ق )ب(. )4( الدِّ
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َداِئباً َوالْــَغــْرِب  ِْق  ال�رصَّ ِبِذْكِر  اأَِهْيُم  ـــْرُب1-  َغ َول  ــالِد  ــِب ــْل ِل ٌْق  ــــرصَ � ـــَي  ِب َوَمــــا 

َواأِحـــبَّـــًة نَــــاأَْت  اأْوَطـــانَـــاً  َولَـــِكـــنَّ  ُب2-  اأ�ضْ ُعــهــْوَدهــُم  اأْذُكـــْر  َمتَى  ــْدُت  ــَق َف

الغزل، وغري  اأو  ثاء، 
ِّ
الر اأو  الو�صف،  اأو  بالفخر،  عات  املقطَّ الف�صل بع�ص  اأبو  وقد خ�صَّ 

عته املوؤلَّفة من ثالثة  عات مقطَّ عر العربي، ومن تلك املقطَّ ذلك من الأغرا�ص املعروفة يف ال�صِّ

اعر النَّف�صي، وهيجانه العاطفي، اإثر اتِّقاد م�صاعر  اأبيات، والَّتي يظهر فيها مدى ا�صطراب ال�صَّ

:
)1(

احلبِّ يف جوانحه؛ فقد قال

ـــِه َزْوَرِت ِطْيِب  ــْن  ِم اأَنْ  لْ  َزاَريِن  اإْن  ـــَرِق 1-  احُل ِة  ــدَّ ــضِ � ـــْن  ِم اأَنْ  َلْ  ــا  ــَف َج َواإْن 

َراِقــَدٍة  ُ ْ
ــر َغ ُجــُفــْويِن  اِل  الِْو�ضَ َفِفي  قَلِق2-  ــْن  ِم الــِهــْجــَراِن  َويِف  ُْوِر  ــرصُّ ــ� ال ــَن  ِم

َ عن حالٍة �صعوريٍة ما، ولعلَّ هدَفُه  وقد اأكرث اأبو الف�صل اأي�صًاً من نظم البيتني الثنني ليعربِّ

من ذلك هو اأْن يجعَل تلك الثنائياِت مثاًل �صائراً يتناقله النَّا�ُص ب�صهولٍة وي�رٍض، ومن ذلك قوله 

:
)2(

هاجيًا اأحدهم

َحاَب اجَلْوَد ِمن َرُجٍل ُلْوُب1-َوَكْيَف نَْرُجو ال�ضَّ َم�ضْ َوهـــَو  ــِه  ــْي ِف ــْرُ  ــطَّ ال يـَـْطــَمــُع  ل 

لُه ــَدرَّ  َم ل  تَْي�َضاً  ْحــِلــُب  اأَ بَْحُت  ــُلــْوُب2-اأ�ضْ حَمْ التَّْي�َص  اأنَّ  ــنَّ  َظ ــْن  َم َوالتَّْي�ُص 

وقد نقل ابُن ر�صيٍق يف العمدِة �صوؤاَل اجلاحظِ لأبي املهو�ص: »مِلَ ل تطيل الهجاء«؟ فكان 

اإنَّه هجا رجاًل  اإذ  اأبو الف�صل؛  .وهذا ما فعله 
)3(

بيتًا واحداً« اإلَّ   
َ
ائر

َّ
ال�ص املثَل  اأجْد  جوابه: »مل 

:
)4(

�صًا به
ِّ
يدعى )ابن كثري( ببيٍت واحد؛ فقال معر

ــٍد َواِْح ــِن  ابْ يُْرَتَى يف  َّــا  ِم  ُ ْ
ــر اخَل َوَمــا  ــــِن ابْـــــِن َكـــِثـــْر1ِ-  ـــِه ِم ـــْي َفـــَكـــْيـــَف نـــَرجِّ

عة(  ريقتني )الق�صيدة، واملقطَّ وجممل القول: اإنَّ اأبا الف�صل كان قادراً على انتهاج كال الطَّ

عة، وعلى اأيِّ حاٍل اإنَّ  اإلينا من �صعره منهج املقطَّ يف �صعره، واإن كان الغالُب على ما و�صل 

 .
ِّ
عر العربي ِة يف ال�صِّ َواِهِر العامَّ عِة بالقيا�ِص اإىل منهِج الق�صيدِة من الظَّ ظاهرَة بروِز املقطَّ

يوان: ق )28(. )1( الدِّ

يوان: ق )4(. )2( الدِّ

)3( العمدة 1: 163. 

يوان: ق )16(. )4( الدِّ
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ابن  راأى  وقد   .
)1(

كلب وبني  وطيئ،  واأ�صد،  تغلب  اأ�صعار  دار�صو  ذلك  اإىل  اأ�صار  وقد 

اِء اأهيُب يف النُُّفْو�ِص من املُْوِجِز واإْن اأجاَد، على اأنَّ للموِجِز ف�صَل 
َ
َعر ر�صيق: »اأنَّ املُِطيَل من ال�صُّ

.
)2(

ُه املطيُل«
ُ
الخت�صار ما ل ينِكر

مكن اإرجاعها اإىل �صياع الق�صم الأكرب من �صعره، 
ُ
َعاِت يف �صعر اأبي الف�صل في ا كرثُة املقطَّ اأمَّ

ُع لكثرٍي من الأغرا�ِص، ومن  ما ق�صائد املدح الَّتي يغلُب عليها املنهُج التقليديُّ الَّذي يتَّ�صِ
َّ
ول�صي

اعر فيها حتَّى ي�صتويف جميَع اأجزاِء ق�صيدِتِه. وقد ُعِلَم عن اأبي الف�صِل اأنَّه   ال�صَّ
ُ

 يطوُل نف�ص
ّ
ثم

ولِة �صاحَب حلب، وهذا يعني اأنَّ  انتهج املنهَج التقليديَّ يف ق�صيدِتِه التَّي مدح فيها معزَّ الدَّ

ْكِتكني وابِنِه م�صعود، ويف ملِك �رضواَن، 
َ
لطاِن حممود بن �ُصب

ُّ
له ق�صائَد م�صابهًة يف مدِح ال�ص

الطنَي الَّذين 
َّ

، وغريهم من امللوك وال�ص
َ

لطاِن املعزِّ بِن بادي�ص
ُّ

وكذلك يف اخلليفِة القائِم، وال�ص

ِة، بغ�صِّ النَّظر عن باقي 
َّ
لِتِه املدحي حلَّ يف كنفهم. وهذا يعني اأي�صًاً اأنَّه قد ُفِقَدْت معظمُ مطوَّ

ق�صائدِه يف الأغرا�ص الأخرى الَّتي مل ي�صل اإلينا منها �صيء، اأو و�صل اإلينا منها اأجزاٌء واأ�صالء، 

را�صة. واندثر الباقي، وهذا ما �صيفرد له مبحٌث يف اأثناء هذه الدِّ

ِل: ثانياً: اجَلاِنُب املو�ِضْيِقيُّ يف اأ�ْضَعاِر اأبي الَف�ضْ

فيه  �صعفت  اأو  املو�صيقا،  من  عر  ال�صِّ خال  فاإذا  عر،  ال�صِّ مقومات  اأبرز  من  املو�صيقا  تعدُّ 

ْعِر ق�صمني رئي�صني:  مَ العلماُء مو�صيقا ال�صِّ َّ
اإيقاعاتها، خفَّ تاأثريه، واقرتب من النرث. وقد ق�ص

ُة فقوامها: الوزن والقافية. واملو�صيقا 
َّ
ا املو�صيقا اخلارجي ة. اأمَّ

َّ
ٍة، واأخرى داخلي

َّ
مو�صيقا خارجي

 .
)3(

ها ما اأ�صماه علماُء البالغِة: املح�صنات اللفظية ُة تقوُم على اأموٍر اأهمُّ
َّ
اخلي الدَّ

1- املو�ضيقا اخلارجية:

ال�صعراء م�صاعرهم  اأوزاٍن �صبَّ فيها  ة من 
َّ
العربي يتمثَّل هذا اجلانب يف ما ارت�صته الأذن 

د �شفيق البيطار، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1، 2002م، الدرا�صة: 440. )1( ديوان �شعراء بني كلب، حممَّ

)2( العمدة 1: 163.

را�صة: 460. )3( ديوان �صعراء بني كلب، الدِّ
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وي الَّتي ت�صفي على 
َّ
واأحا�صي�صهم، وخلجات نفو�صهم، اأ�صف اإىل ذلك القوايف وحروف الر

عريَّة نغماٍت واإيقاعاٍت تطرب الأذن، وتريح النَّف�ص. لذا �صاأقف يف هذا املبحث  النُّ�صو�ص ال�صِّ

 
ِّ
اأهم اإىل  الإ�صارة  اأغفل  اأن  اأحا�صي�صه، من دون  الف�صل حلمل  اأبو  ها  الَّتي تخريَّ الأوزان  على 

اأكرث مرونًة،  اأن جتعل الأوزان  َحاَفاِت والعلِل الواردة يف تلك الأ�صعار، والَّتي من �صاأنها  الزِّ

 عيوبها، ويف 
َّ
 �صوف اأقف على قوايف تلك الأ�صعار، واأ�صري اإىل حروفها، واأنواعها، ثم

َّ
ومن ثم

اعر رويًّا لأ�صعاره. نهاية املطاف ل بدَّ من الإ�صارة اإىل احلروف الَّتي اتَّخذها ال�صَّ

ًة، وهو م�صتمٌل 
َّ
عِر، واأولها به خ�صو�صي َف الوزُن باأنَّه: »اأعظمُ اأركاِن حدِّ ال�صِّ اأ- الوزن : ُو�صِ

ِة ل يف 
َّ
التقفي عيبًا يف  ذلك  فيكوُن  القوايف  تختلَف  اأن  اإلَّ  لها �رضورًة،  للقافيِة وجالٌب 

ْعريَِّة، وقد بلغت البحوُر الَّتي نظمَ عليها اأبو الف�صل  حوُر ال�صِّ
ُ
. وعماُد الوزِن الب

)1(
الوزن«

، اخلفيُف 
ُ
يُع، الوافر ويُل، الكامُل، الب�صيُط، ال�رضَّ عاِتِه َع�رْضَة اأبحٍر هي:)الطَّ ق�صاِئَدُه ومقطَّ

بحوٍر جمزوءٍة هي: )جمزوء  ثالثَة  ذلَك  اإىل  اأ�صف   ،) املجتثُّ َمُل، 
َّ
الر املن�رضُح،  املتقارُب، 

عر،  ِن اأبي الف�صِل من مو�صيقا ال�صِّ َمِل، جمزوُء الوافِر، جمزوء اخلفيِف(، وهذا يدلُّ على متكُّ
َّ
الر

وقدرته على تنويع اإيقاِع �صعِرِه بح�صب مقت�صى احلال.

ل�صان  البحوِر دورانًا على  اأكرَث  اأنَّ   ُ نيَّ
َ
َيَتب الف�صل  اأبي  �صعر  اإلينا من  ما و�صل  ومن خالل 

ًة   عامَّ
ِّ
ْعر العربي  الَّذي يعدُّ اأكرَث البحور �صيوعًا يف ال�صِّ

ُ
ويُل، هذا البحر  الطَّ

ُ
اعر كان البحر ال�صَّ

؛ 
)3(

، وحازم القرطاجني
)2(

يِّ ِّ
ة، وهذا ما اأ�صار اإليه كلٌّ من اأبي العالء املعر

َّ
منذ اأقدم الع�صور الأدبي

 ياأتي الب�صيط يف 
َّ
ويل ياأتي مبقدمة البحور الَّتي نظم عليها العرب اأ�صعارهم، ثم اإذ راأيا اأنَّ الطَّ

كتور اأحمد اأبو حاقة يف اأثناء ترتيِبِه لأكرث البحور �صيوعًا  املرتبة الثانية. واإىل مثل ذلك ذهب الدُّ

مل، 
َّ
 الب�صيط، فالكامل، فالر

َّ
مة، ثم ويَل ياأتي يف املقدِّ عر العربي؛ اإذ راأى اأنَّ البحر الطَّ يف ال�صِّ

ُق اإىل حدٍّ ما مع البحور  . واملالحظ اأنَّ هذا الرتتيَب يتَّ�صِ
)4(

جز
َّ
يع، فالر فاخلفيف، فالوافر، فال�رضَّ

ويل وتنتهي باملجتث وفَق ما يلي:  الَّتي نظم عليها اأبو الف�صِل �صعره والَّتي، تبداأ بالطَّ

)1( العمدة 1: 113.

)2( الف�صول والغايات، اأبو العالء املعري، حتقيق: حممود زناتي، الهيئة امل�رضية للكتاب، القاهرة، 1977م،�ص212

)3( منهاج البلغاء و�رضاج الأدباء، حازم القرطاجني، حتقيق: حممد احلبيب بن اخلوجة، تون�ص، 1966م.�ص 268.

)4( البالغة والتحليل الأدبي، الدكتور اأحمد اأبو حاقة، دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1988م، �ص 274.           
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عدد الن�ضو�صالبحرعدد الن�ضو�صالبحر

ويل ًا.الطَّ الوافرخم�صة ع�رض ن�صّ
على  واحد  ن�صٌّ  )منها  ن�صو�ص  �صبعة 

جمزوء الوافر(.

اأربعة ن�صو�ص.املتقاربثمانية ن�صو�ص.الب�صيط

ثالثة ن�صو�ص.املن�رضحثمانية ن�صو�ص.الكامل

ان )وكالهما على جمزوء الوافر(.الرملثمانية ن�صو�ص.ال�رضيع ن�صّ

اخلفيف
ن�صٌّ  )منها  ن�صو�ص  �صبعة 

واحد على جمزوء اخلفيف(.
ن�صٌّ واحٌد فقط.املجتث

ٌ باأكرِب عدٍد من ن�صو�ِص اأبي الف�صل ال�صعريِّة، ووليه  ويُل كما هو بنيِّ  الطَّ
ُ
فقد ا�صتاأثر البحر

يِع(؛ اإذ بلغ عدُد النُّ�صو�ِص على كلِّ بحٍر من  باملرتبة الثانية كلٌّ من )الب�صيِط، الكامِل، وال�رضَّ

 جاء يف املرتبة الثَّاِلَثِة كلٌّ من )اخلفيف، والوافر(؛ فقد 
َّ
هذه الأبحِر الثَّالثِة ثمانيَة ن�صو�ٍص، ثم

ابَقِة 
َّ

بلغ عدد النُّ�صو�ص على كلٍّ منهما �صبعَة ن�صو�ٍص، و�صاأن هذين البحرين �صاأن البحور ال�ص

ُحور يف �صعر اأبي الف�صل فهي على 
ُ
 باقي الب

ُ
ر  تتاأخَّ

َّ
يف كرثِة ا�صتخداِمَها يف اأ�صعار العرب. ثم

ُ اأنَّ ا�صتخدام اأبي  نيَّ
َ
م َيَتب مل، واملجتث(، وا�صتناداً اإىل ما تقدَّ

َّ
التَّوايل: )املتقارب، املن�رضح، الر

عراء لها من حيث  عريَّة مل يكن بدعًا، بل كان متَّ�صقًا مع ا�صتخدام باقي ال�صُّ الف�صل للبحور ال�صِّ

حافات والعلل الَّتي طراأت على تلك  كرثة ا�صتخدامها. وجتُدُر الإ�صارُة يف هذا املوِطِن اإىل الزِّ

املطاف  نهاية  َ يف  نيَّ
َ
َتب

َ
ِلي م�صتكرهًا،  اأو  ُم�صتح�صنًا  الوزن  اأن جتعل  �صاأنها  من  والَّتي  البحور، 

ِن اأبي الف�صل من �صنعته. مدى متكُّ

الأوزان  التَّعديالت على  بع�ص  اإدخال  القدم  منذ  عراء  ال�صُّ لقد حاول  َحاَفاُت والِعَلُل:  ب-  الزِّ

حافات والعلل الَّتي  ة وقعها يف الأذن، لذلك جلوؤوا اإىل الزِّ عريَّة، حتَّى يك�رضوا من حدَّ ال�صِّ

ٍة تكون اأقرب اإىل اأحا�صي�صهم وم�صاعرهم منها اإىل النِّظام 
َّ
نهم من نقل �صورٍة مو�صيقي متكِّ

 ،
)1(

اخلارجي والإطار  نف�صه  حركة  بني  ما  اعر  ال�صَّ يوفِّق  وبذلك  املفرو�ص،  العرو�صي 

)1( التف�شري النف�شي لالأدب، الدكتور عز الدين اإ�شماعيل، دار العودة، بريوت- لبنان، ط4، 1988م، �ص 80.
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عور. على اأيِّ حال ل بدَّ من  ًا ين�صجم وحركة ال�صُّ
ّ
فتكت�صب بذلك اأ�صعاره تنويعًا مو�صيقي

ة، واإظهار حممودها من مذمومها.
َّ
واهر العرو�صي الإ�صارِة اإىل الظَّ

، وهو على �رضبني: حذف حرٍف، 
)1(

َحاُف: هو تغيرٌي يطراأُ على الأ�صباِب دون الأوتاِد الزِّ

 .
)2(

ا املوا�صُع الَّتي يقُع فيها من اجلزء فهي: ثانيه، ورابعه، وخام�صه و�صابعه وحذف حركٍة، اأمَّ

من  واأح�صَن  اأطيَب  وق  الذَّ يف  َحاُف  الزِّ يكوُن  املوا�صِع  بع�ص  يف  اأنَّه  التَّربيزيُّ  راأى  وقد 

. وهذا ما �صيظهر عليه يف اأثناء درا�صة الزحافات الَّتي َوَرَدْت يف �صعر اأبي الف�صل، 
)3(

الأ�صِل

والَّتي كانت اأكرث دورانًا على ل�صانه:

اكن 
َّ

ُف الثَّاين ال�ص ْ
ا ا�صطالحًا فهو حذُف احَلر  ُجْزٍء من الثَّْوِب وخياِطِه. اأمَّ

ُ
اخلنب: هو َثْني   -

التَّالية:  البحور  على  �صاَغَها  الَّتي  ل  الف�صْ اأبي  اأ�صعاِر  يف  اخلنُب  َكرُثَ  وقد   .
)4(

التَّفعيلِة من 

َغ على 
ْ
ي يع، املن�رضح، املجتث(؛ اإذ ل يكاُد يخلو ن�صٌّ �صِ مل، ال�رضَّ

َّ
)الب�صيط، اخلفيف، الر

عر؛  َحاَفاِت امل�صتح�صنة يف ال�صِّ حاف. وُيَعدُّ اخلنُب من الزِّ ابقة من هذا الزِّ
َّ

اأحِد البحوِر ال�ص

املة، لذلك عدَّ ابن عبد 
َّ

اإذ مينح النَّ�ص اإيقاعًا ر�صيقًا غري الإيقاعات املنبعثة من التَّفعيلة ال�ص

َّاج يف  اأبو بكر ال�رضَّ ، يف حني ا�صتقبحه 
)5(

عر حافات امل�صتح�صنِة يف ال�صِّ ربِّه اخلنب من الزِّ

. ومن اأمثلة اخلنب عند اأبي الف�صل قوله من البحر 
)6(

البحر املن�رضح فقط دون باقي البحور

)7(
اخلفيف:

ــَذاِر ــِع ال َذاَك  ِبُح�ْضِن  َقــْلــِبــي  هــاَم  ـــَراِر1-  ـــِم اْح يِف  اُرُه  اْخــــ�ــــرصِ لَح  ِحــــنْيَ 

لعذاري ك  ذا  /    بح�ضن  قلبي/   فحمراريهــام    / �رصارهو    / خ  لح  حني 

)1( ال�صبب: يتاألف من حرفني، الوتد: يتاألف من ثالثة اأحرف.

َّاج ال�صنرتيني، حتقيق: الدكتور حممد ر�صوان الداية، مكتبة دار املالح  )2( املعيار يف اأوزان الأ�صعار والكايف..، ابن ال�رضَّ

ط3، 1400هـ- 1979م، �ص 25. 

)3( الوايف يف العرو�ص والقوايف، اخلطيب التربيزي، حتقيق: عمر يحيى، د. فخر الدين قباوة، دار الفكر، دم�شق  ط3، 

1399هـ- 1979م. �ص 31.         

)4( الوايف يف العرو�ص والقوايف �ص 206.

الأندل�صي، حتقيق: طائفة من  ربِّه  عبد  ابن  الفريد،  العقد  واملن�رضح، واخلفيف.  وال�رضيع،  والرمل،  الرجز،  )5( ول�صيما 

الأ�صاتذة، دار الكتاب العربي، بريوت- لبنان، 1403هـ- 1983م، 5: 461، 464، 467، 469، 472.   

)6( املعيار يف اأوزان الأ�صعار �ص 91.

يوان: ق )17(. )7(  الدِّ
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ــن ــاعــالت ــن  ف ــل ــع ــْف ــت ــنفــــاعــــالتــــن     م ــاعــالت ــلــن / ف ــع ــْف ــت فـــاعـــالتـــن / م

ـــال ـــض ــــــون /  � ـــــال  / خمــــــب ـــــض ــــــال / خمــــــبــــــون / �ــــضــــال� �ــــــض

واأمثلة اخلنب كثرية يف ديوان ال�صاعر.

م فت�صبح  ن الالَّ ( حيث ُت�صكَّ ك، ول يكون اإلَّ يف )ُمَفاَعَلُتْ
ِّ
ب: ت�صكني اخلام�ِص املَُتَحر - الَع�صْ

اأُِخَذْت فُمِنَع   مع�صوبًا لأنَّ حركَتُه 
َ

ي ا �ُصمِّ التَّفعيلة )ُمَفاَعْلُت( فتنقل اإىل )مفاعيلن(. »واإنَّ

. والع�صُب ل يدخُل 
)1(

َتُه فمَنْعَتُه من احلركِة فهو مع�صوٌب«
ْ
ب َك، وكلُّ �صيٍء ع�صَ

َّ
اأن يتحر

َنِة اأي�صًاً؛ اإذ من �صاأنه اأن مينح 
َ

حافاِت امل�صتح�ص اإلَّ على تفعيالت البحر الوافر، وهو من الزِّ

القائل:  َّاج  وال�رضَّ  ،
)2(

ربه عبد  ابن  من  كلٌّ  ا�صتح�صنه  لذا  ر�صيقًة،  ًة 
َّ
مو�صيقي حركًة  النَّ�ص 

اأبي  عند  الع�صب  �صواهد  ومن   .
)3(

اأح�صن« الوافر ح�صٌن، وهو يف جمزوئه  »الع�صُب يف 

:
)4(

الف�صل على جمزوء الوافر

اً �ـــــرصَّ ـــِتـــي  بـــْغـــ�ـــضَ ــــي  ــــِف ــــْخ اأتُ ـــِن؟3-  ـــَل ـــَع ال يِف  احْلُــــــــبَّ  َوتـُـــــْبــــــِدي 

�ـــــــرْصَرْن ـــــْغ / �ــضــتــي  ب ـــي  ـــف ـــخ ـــْي اأت ـــِن ـــَل ـــَع فـــْل ـــــــْب / َب  حْلُ ـــد  ـــب وت

ـــن ـــل ـــي ـــاع ـــف ــــن / م ــــل ــــي ــــاع ــــف ــــتم ــــَل ــــاَع ــــف ــــن / م ــــل ــــاعــــي ــــف م

ـــــممـــــعـــــ�ـــــضـــــوب / مـــعـــ�ـــضـــوب ــــــ ـــــال ـــــض مــــــعــــــ�ــــــضــــــوب/ �

التَّفعيالت  يف  الكائنِة  النغماِت  تدفُِّق  من  املنبعثِة  املو�صيقا  تواثُب  اأحٍد  على  يخفى  ول 

ِة الر�صيقِة اخلفيفِة، 
َّ
 من خالل تكرار املقاطع ال�صوتي

َ
ابقِة الَّتي ُتطرب الأذن، وتريُح النَّْف�ص

َّ
ال�ص

ٍة عو�صًا 
َّ
ُ التَّفعيلَة ثالثَة مقاطٍع �صوتي

اعر وقد زاد الع�صب من ر�صاقِة تلك املو�صيقا؛ اإذ جعل ال�صَّ

عن مقطعني، فالتَّفعيلُة املع�صوَبُة موؤلََّفٌة من: وتٍد جمموٍع )مفا( و�صبٍب خفيٍف )عي(، و�صبٍب 

املُة فهي موؤلََّفٌة من: وتٍد جمموٍع )َمَفا(، وفا�صلٍة �صغرى 
َّ

ا التَّفعيلُة ال�ص اأمَّ خفيٍف اآخر )لن(. 

املِة.
َّ

ًة ور�صاقًة من التفعيلِة ال�ص ٌ فالتَّفعيلة املع�صوبة اأكرُث خفَّ (، وكما هو بنيِّ )َعَلُتْ

)1( الوايف �ص 75.

)2( العقد الفريد 5: 452.

)3( املعيار يف اأوزان الأ�صعار �ص 58.

يوان: ق )42(. )4( الدِّ
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 ُم�صمراً لأنَّ احلركَة قد اأِخَذت، وُترَك احلرف 
َ

ي ك. وقد �صمِّ
ِّ
َن ثانيه املتحر - الإ�صمار: ما �ُصكِّ

ه بال�صم امل�صمر الَّذي 
ِّ
 على ما كان عليه، ولذلك �ُصب

ُ
�صاكنًا، واإذا عاَدِت احلركُة �صار الأمر

. وقد كرُث الإ�صماُر يف اأ�صعار اأبي الف�صل الَّتي ُنِظَمت على البحر 
)1(

يظهر اإذا اقت�صى الأمر

ِمِه  متقدِّ يف  وهو   ،
)2(

البحر هذا  يف  امل�صتح�صنة  َحاَفات  الزِّ من  الإ�صمار  ُيَعدُّ  و  الكامل، 

:
)4(

. ومن ذلك قول اأبي الف�صل
)3(

اأح�صن

َفَحالُها َواُن  ـــْرَ ـــَق ال  
َّ
ــي ــَل َعَ ــْت  ــالَ َح ُمنَغَّ�ُص1-  ــهــَو  َف الــَعــْيــ�ــَص  ــْدُت  ــه َع ــا  ــمَّ َع

فحالها عــلــي / يــلــقــروا / ن  منغغ�ضوحــالــت  َفهـ / َو  عهد / تلعي�ص  عمما 

مــْتــفــاعــلــن / مــْتــفــاعــلــن / مــتـَـَفــاعــلــن   مــْتــفــاعــلــن / مــتــْفــاعــلــن / مــتـَـَفــاعــلــن

ــم ـــ ــال ــض ــممـــ�ـــضـــمـــر / مـــ�ـــضـــمـــر / � ـــ ــال ــض مـــ�ـــضـــمـــر / مـــ�ـــضـــمـــر / �

قد  اأجزاءها  لأنَّ  مقبو�صًة  التَّفعيلُة  ْت 
َ
ي �صمِّ وقد  اِكُن، 

َّ
ال�ص ُه 

ُ
خاِم�ص �صقط  ما  هو  القب�ص:   -

. وكرث القب�ص اأي�صًاً يف اأ�صعار اأبي الف�صل 
)5(

َت واجتمعت بعد حذف ذلك احلرف َّ�صَ
تقب

الَّتي نظمها على البحر الطويل، والبحر الوافر. وقد ا�صتح�صن العر�صيوَن القب�َص يف كال 

فيه،  كرُث  واإن  ٌن 
َ

َح�ص فهو  ويُل  الطَّ ا يف  اأمَّ  ،
)6(

املتقارب ذلك يف   َ َيْكرُثُ األَّ  �رضيطَة  البحرين 

ابن ر�صيٍق:  . وقد ذهب 
)7(

اإّل مقبو�صة الأ�صل  ت�صتعمل يف  التي ل  وخا�صًة يف عرو�صه 

ُن يف اجلاريِة 
َ

ُن«، وو�صف ذلك بالَّذي »ُي�صَتْح�ص
َ

اإىل اأنَّ القب�َص »اأخفُّ من التََّماِم واأْح�ص

. ومن اأمثلة القب�ص يف البحر الطويل عند اأبي الف�صل 
)8(

َدِن واعتداِل القامِة«
َ
من التفاِف الب

:
)9(

قوله

)1( الوايف �ص 58.

)2( العقد الفريد 5: 457.

)3( املعيار �ص 65.

يوان: ق )23(. )4( الدِّ

)5( الوايف �ص 37.

)6( املعيار �ص 107.

)7( الوايف �ص 37.

)8(  العمدة 1: 117.

يوان: ق )8(. )9(  الدِّ
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ُجُفْوِنها ِبَك�رْصِ  تَهوى  ــْن  َم ُع  ـــَودِّ تُ ــبَــا8-  ــاِة الــرَتَقُّ ــو�ــضَ َوتـُــْكـــِ�ُ ِمـــْن َخـــْوِف ال

تهوى / بك�رص / جفونها من  وتكث / رمن خوفل / و�ضاة / ت  ترققباتــودد / ع 

فــعــول / مفاعيلن / فعولن / مفاعلفــعــول / مفاعيلن / فــعــول / مفاعلن

مقبو�ص / �ضالـم / �ضالـم / مقبو�صمقبو�ص / �ضالـم / مقبو�ص / مقبو�ص

اأبي الف�صل الَّتي �صاغها على البحر املتقارب  اأ�صعار  َيْكرُثْ يف  اأنَّ القب�َص مل  ومن املالحظ 

قيا�صًا على ما ورد يف البحر الطويل. وهذا يدّل على اأن القب�ص كان م�صتح�صنًا يف املتقارب 

اأي�صًاً عند اأبي الف�صل؛ لأنه مل َيكرُثْ يف اأ�صعاره اإىل درجة العيب وال�صتكراه.

اأبي  َحاُف عنَد  الزِّ . وقد ورد هذا 
)1(

التَّفعيلِة اكِن من 
َّ

ال�ص ابِع 
َّ
الر : هو حذف احلرف 

ُّ
ي - الطَّ

هذا  ِن 
ْ

ُح�ص يف  اخُتِلَف  وقد  املن�رضح(.  و)البحر  يع(  ال�رضَّ )البحر  تفعيالت  يف  الف�صل 

واملن�رضِح  ْيِع  ِ ال�رضَّ يف   
َّ
ي الطَّ اأنَّ  َربِِّه  ِد 

ْ
َعب ابُن  راأى  فقد  ابقنِي؛ 

َّ
ال�ص البحرين  يف  َحاِف  الزِّ

 
ُّ
ي يع: »اخلنُب والطَّ ِ ال�رضَّ ِزَحافات  اأثناء حِدْيِثِه عن  َّاِج فقد قال يف  ال�رضَّ ابُن  اأما   .

)2(
�صالٌح 

 فيه 
ُّ
. وقال يف ِزَحاَفات املن�رضِح: »الطي

)3(
َناِن، وقد اخُتِلَف يف الأح�صِن منهما«

َ
فيه َح�ص

:
)5(

ْحِر املن�رضح
َ
. ومن ذلك قول اأبي الف�صل على الب

)4(
ٌن«

َ
َح�ص

ـــْن َفــَلــِق ــَت َع ــْي ــَل ــُل هــالَّ اْنَ ــْي الــقــلــِق1- يَــا لَ َعــَلــى  يِل  ـــْبَ  �ـــضَ َول  ُطـــْلـــَت 

َفَلِقي هــل / لنجليت / عــن   لَــالأََرِقــييــالــيــل   يل / َع     ب    َول / �ضَ طْلَت  

ــالُت / م�ضتعلن ــع ــف ــالُت / م�ضتعلنم�ضتفعلن / م ــع ــف مــ�ــضــتــعــلــن / م

ــــوي / مـــطـــوي ــــط ـــم / م ــــ ـــال ـــض مــــطــــوي / مــــطــــوي / مـــطـــوي�

َت كذلَك لأنَّه قد طراأ على 
َ
ي َدًة، وقد �ُصمِّ

َ
ى ِزَحاَفاٍت ُمْفر مَّ َ

اِبَقِة ُت�ص
َّ

َحاَفاِت ال�ص اإنَّ كلَّ الزِّ

، بل 
َ
ْعر َنِة التَّي ل تعيب ال�صِّ

َ
َتْح�ص

ْ
حافات املُ�ص  اآِنَفًا من الزِّ

َّ
التَّفعيلِة تغيرٌي واحٌد فقط، وهي كما مر

)1( الوايف �ص 137.

)2( العقد الفريد 5: 467، 469.

)3( املعيار �ص 86.

)4( املعيار �ص 91.

يوان: ق )ن(. )5( الدِّ
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ًة ور�صاقًة  ًة؛ اإذ اإنَّها متنحه خفَّ
َّ
نه، وت�صفي عليه م�صحًة جمالي

ِّ
�ص على العك�ص من ذلك، فهي حُتَ

املة.
َّ

اأكرث من التَّفعيالت ال�ص

 مزدوجًا لأنَُّه قد طراأ 
َ

ي ى: )زحافاٌت مزدوجٌة(؛ و�ُصمِّ مَّ َ
َحافات ُت�ص وهناك نوٌع اآخر من الزِّ

َحاِف املزدوِج اأنواٌع عديدٌة، مل يرد منها يف اأ�صعار اأبي الف�صل اإل  على التَّفعيلة تغيريان، وللزِّ

اكنان. واأ�صُل 
َّ

نوٌع واحٌد ا�صطلح العلماُء على ت�صميته )اخلبل(: وهو ما �صقط ثانيه ورابعه ال�ص

، ونظراً لقبح 
)2(

َحاَف . وقد ا�صتقبح العلماُء هذا الزِّ
)1(

جل
ِّ
اخلبِل الف�صاُد، نحو ذهاب اليد والر

تني يف ن�صٍّ واحد، ويف كال 
َّ
اعِر اإّل مر ْمِع، فاإنَّه مل يرْد يف ديواِن ال�صَّ

َّ
ه يف ال�ص َحاِف ونبوِّ هذا الزِّ

اِكَناِن، وكان ذلك 
َّ

َلْت )م�صتفعلن( اإىل )ُمَتِعُلْن( بعدما ُحِذَف ثانيها ورابعها ال�ص املو�صعني حتوَّ

:
)3(

يع ي�صُف كلبًا يف قوله على البحر ال�رضَّ

ــْه ــالُ ــبَ اأ�ــضْ ــِلــبَــْت  �ــضُ ــِر  ــَزبْ ــه الْ ــَل  ــْث ِم َرالُـــــْه2-  ـــُه  ـــْن َع ـــلَّ  �ـــضَ ــِم  ــْي ــِل ــظَّ ــال َك اأْو 

لــِهــزْب / ر�ضلبت / اأ�ــضــبــالُــْه ــْهمــثــل   رال عــن / ه  �ضلل   كظظلي / ِم   اأو 

مــ�ــضــتــفــعــلــن / مــتــفــعــلــن / فــعــولــنم�ضتفعلن / ُمـــتَـــِعـــُلـــْن / مفعولن

ــوف ــوف�ـــضـــالـــــــم / خمـــبـــول / مــكــ�ــض �ـــضـــالـــــــم / خمـــبـــون / مــكــ�ــض

َمــَطــالُــْه َمـــَطـــالـــِه  ــــْن  ِم ـــاأُم  ـــضْ ـــ� يَ ــــْه3-  ــــالُ ــــْريَ ِج ــــِه  ــــِم َف َوِديـْـــــــــِق  َويِف 

ــْه ــطــال ــي / م ــه ــال ــط ـــن / م م ــْهيـــ�ـــضـــاأم  ــال ــي / جــري ــه ــِم َف ودي / ق  ويف 

ــن / فــعــولــن ــل ــع ــْف ــت ــعــلــن / م ــت ــعــولــنمــ�ــض ـــُلـــن / مــْف ـــِع ـــتَ ــلــن / ُم ــع ــْف ــت م

ــوف ــض ــ� ــك ــوفمــــطــــوي / خمــــبــــون / م ــض ــ� ــك خمــــبــــون / خمــــبــــول / م

الَّذي كان  �صعره  حافات يف  الزِّ الف�صل عن ولوج م�صتكره  اأبو  ناأى  يتبنيَّ كيف  وهكذا 

ر�صيقًا عذبًا، تطرب له الأذن، ومتيل اإليه النَّف�ص.

ا بنق�ٍص يف بع�ِص احلروِف،  اإمَّ العلَّة: هي تغيرٌي يطراأُ على الأعاري�ِص والأ�رضِب، ويكون 

اعر اأن يلتزم بتكرار هذا التَّغيري يف �صائر  ا بزيادِة حرٍف، اأو اأكرث. وعلى ال�صَّ اأو ت�صكيِنَها، واإمَّ

)1( الوايف �ص 75.                  

)2( املعيار �ص 86.       

يوان: ق )36(. )3( الدِّ
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الأعاري�ص  اأنَّ  من  انطالقًا  الق�صيدة،  اأبيات  �صائر  يف  النَّغم  وحدة  لتحقيق  وذلك  الأبيات، 

بني  الإيقاعي  التباين  ذلك  عند  فيتَّ�صح  املن�صد،  عندها  يتوقَّف  الَّتي  املواطن  هي  والأ�رضب 

مة هذه العلل: . وياأتي يف مقدِّ
)1(

الأبيات اإن مل تتوافق العلل

- القطف: وهو حذُف �صبٍب خفيٍف من اآخر اجُلْزِء، واإ�صكاُن اآخر ما يبقى، ول يكون 

افر و�رضبه اإلَّ مقطوفًة؛  َتْخَدُم عرو�ُص الوَّ
ْ

. و على اأيِّ حاٍل ل ُت�ص
)2(

ذلك اإلَّ يف البحر الوافر

:
)3(

لأنَّ القطَف اأح�صُن من التََّماِم يف هذا البحر. ومن ذلك قول اأبي الف�صل

ٌب ْ َ
اجَلـــــْوَزاِء �ـــرص َكــــاأنَّ كـــَواِكـــَب  ــــا6-  َابَ ـــهـــْم َولِئــــــُدهــــــْم �ــــرصَ تـــَعـــاِطـــْي

�رصبن جــجــوزا / ء  ــوا / كــب  ك ــــدهــــم / �ــرصابــاكــاأنــن  ــم / ولئ ــه ــي ــاط ــع ت

ــن / فــعــولــن ــل ــي ــاع ــف ــت / م ــل ــاع ــف ــت / فــعــولــنم ــل ــاع ــف ــن / م ــل ــي ــاع ــف م

ــوف ــط ــق ــوف�ــــضــــال / مـــعـــ�ـــضـــوب / م ــط ــق مـــعـــ�ـــضـــوب / �ــــضــــال / م

ِب اخلفيِف من اآخر التَّفعيالِت التَّاليِة:
َ
ب

َّ
- احلذف: هو اإ�شقاُط ال�ش

فعولن    فعو           وتقلب اإىل َفِعل

مفاعيلن  مفاعي       وتقلب اإىل َفُعولن

 
)4(

فاعالتن  فاعال         وتقلب اإىل فاعلن

اإحدى  اأ�رضبها  اأو  اأعاري�صها  يف  تكوُن  الَّتي  الأبحِر  يف  جائٌز  احلذَف  اأنَّ  يعني  وهذا 

املجتث،  اخلفيف،  الرمل،  الهزج،  امل�صارع،  املديد،  وهي:)الطويل،  ابقِة، 
َّ

ال�ص التَّفعيالت 

َغ على 
ْ
ي املتقارب(. وقد ورد احلذُف يف �صعر اأبي الف�صل يف خم�صِة ن�صو�ٍص، واحد منها �صِ

البحِر  على  قوله  ذلك  ومن  املتقارب.  البحر  على  َغْت 
ْ
ي �صِ النُّ�صو�ِص  وباقي  ويل،  الطَّ البحِر 

:
)5(

ويل الطَّ

د علي �شلطاين، دار الع�شماء، دم�شق، �شورية، ط2، 1423هـ، 2003م، �ص 58. عر العربي، د.: حممَّ )1( العرو�ص واإيقاع ال�شِّ

)2( املعيار �ص 34.

يوان: ق )اأ(. )3( الدِّ

)4( الوايف �ص 39.

يوان: ق )17(. )5( الدِّ
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ــٍد َواِْح ــِن  ابْ يُْرَتَى يف  َّــا  ِم  ُ ْ
ــر اخَل َوَمــا  ــــِن ابْـــــِن َكـــِثـــْر1ِ-  ـــِه ِم ـــْي َفـــَكـــْيـــَف نـــَرجِّ

 / ُرِمَْما يْر / تى فب / ِن واحدْن
ْ
ــْ�ِ / كثريوماخلي ــِن فكيَف / نرججيهي / ِم

ــوُل / فعولنفعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن ــع فــعــول / مفاعيلن / ف

مقبو�ص / �ضالـم / مقبو�ص / حمذوف�ضالـم / �ضالـم / �ضالـم / مقبو�ص

. وقد وردْت هذه العلَُّة يف �صعِر اأبي 
)1(

ُكُه
ِّ
َن متحر - القطع: وهو ما �صقَط �صاكُن وتِدِه، و�ُصكِّ

َغْت على البحور التَّاليِة: )الب�صيط، املن�رضح، الكامل(. ومن 
ْ
ي الف�صل يف �صتَِّة ن�صو�ٍص �صِ

:
)2(

ذلَك قوله على البحِر الب�صيِط

اِئَمٌة �ضَ  
ِّ
احَلـــي ــاُل  ــَم َوِج ــاً  ــاِدي َح ــا  يَ ــــاِدي؟1-  ـهــا احَل ـــُد ِبــَقــلــِبــي اأَيُـّ ــــاَذا تُـــِريْ َم

�ضا / ئمت حيي  حادين / وجما / ُل  اأييهل / حادييا  بقل / بي  تري / د  ماذا 

م�ضتفعلن / فعلن / م�ضتفعلن / َفْعلنم�ضتفعلن / فعلن / م�ضتفعلن / فعلن

ــون / �ــضــالـــــم / خمبون ــب �ضالـم / خمــبــون / �ضالـم / مقطوع�ــضــالـــــم / خم

اإىل  وُنقلت  م  الالَّ َنْت  �ُصكِّ ثم  )فاعل(،  ف�صارت  النُّون  ُحِذَفْت  )فاعلن(،  ب  ال�رضَّ كانت 

)فعلن(. 

ُث اإلَّ يف )اخلفيف واملجتث(، 
ْ
َكي الوتد. ول يكوُن التَّ�صعي

ِّ
- التَّ�صعيث: هو حذُف اأحد متحر

 ،
)3(

ثًا لأنَّه قد اأُ�ْصِقَط من وتده حركٌة يف غري مو�صعها، فت�صّعث اجلزء عَّ  اجلزُء ُم�صَ
َ

ي وقد �ُصمِّ

حاف يف عدم اللتزام بتكرارها يف �صائر  وتعدُّ هذه العلَّة من العلل الَّتي جتري جمرى الزِّ

على  �صيغت  ن�صو�ٍص  ثالثِة  يف  الف�صل  اأبي  عند  ُث 
ْ
التَّ�صعي ورد  وقد   .

)4(
الق�صيدِة اأبيات 

:
)5(

البحر اخلفيف؛ ومن ذلك قوله

ِتْيهاً ِل  ِبالَو�ضْ نَّ  �ضَ ــْد  َق َوَحــبــْيــٍب  َاِق1-  ــــُدوُر ِبــــالإ�ــــرصْ ــــبُ ــنُّ ال هـــْل تَــ�ــضِ

)1( الوايف 206.

يوان: ق )13(. )2( الدِّ

)3( الوايف �ص 158.

عر �ص 59. )4( العرو�ص واإيقاع ال�صِّ

يوان: ق )30( )5( الدِّ
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تيهن بــل / و�ضل  �ض�  بــل / اإ�ــرصاقــيوحبي� / قــد  ـــدور   ت�ض� ل / ب ــل   ه

ــفــعــلــن / مــفــعــولــنفــِعــالتــن / مــ�ــضــتــفــعــلــن / فــاعــالتــن فـــاعـــالتـــن / مــت

ــم ـــ ــال ــض ـــم / � ــــ ـــال ـــض ــــون / � ــــب ـــثخم ـــعَّ �ـــضـــالـــــــم / خمــــبــــون / ُمـــ�ـــضَ

َكي الوتد، ف�صارت )فالتن( اأو )فاعاتن(، 
ِّ
ُْب )فاعالتن( َفُحِذَف اأحُد متحر كانِت ال�رضَّ

 ُنِقَلْت اإىل )مفعولن(.  
َّ
ثم

ذهب  قد  وتده  لأنَّ  اأ�صلمًا  اجلزُء  ي  و�ُصمِّ مفروٌق،  وتٌد  اآخره  من  �صقط  ما  هو   : ْلمُ ال�صَّ  -5

ْلمُ اإل يف البحر  . ول يكون ال�صَّ
)1(

كله وبقي بال وتٍد، ت�صبيهًا بال�صطالِم؛ اأي: القتطاع

:
)3(

، وقد ورد ال�صلم يف ديوان اأبي الف�صل يف اأربعِة ن�صو�ٍص، ومن ذلك قوله
)2(

يِع ال�رضَّ

ــاِئــبــاً �ــضَ ُقـــْربَـــُكـــُم  اأَرى  اإْن  ـــا  َم ــــص1ِ-  ــــا� ــــنَ اأْج َغـــــــْرُ  يِل  ـــــــُم  ـــــــتُ َواأنْ

اأرى / قــربــكــمــو / �ضائ� اإن  اأج / نــا�ــضــيمـــا  ـــر  غ ـــمـــو / يل  ـــت واأن

ــلــنمــ�ــضــفــعــلــن / مــ�ــضــتــعــلــن / فــاعــلــن ــن / مــ�ــضــتــفــعــلــن / فــْع ــل ــع ــْف ــت م

ـــوي / مــكــ�ــضــوف ـــط ـــم�ــضــالـــــم / م ـــل ـــم / اأ�ـــض ــــ ـــال ـــض ــــون / � ــــب خم

 ُنقلت اإىل 
َّ
ُْب )مفعولت( فحِذَف منها الوتُد املفروُق، ف�صارت )مْفعو(، ثم كانِت ال�رضَّ

)فْعلن(. 

الك�صف  وليدخل  ِك، 
ِّ
املتحر ابِع 

َّ
ال�ص احلرِف  حذُف  وهو  الك�صف،  ويقاُل:  الك�صف:   -

التَّاُء   ُحِذَفت 
َّ
التَّفعيلة )مفعولت(، ثم ، فاأ�صل 

)4(
يع، والبحر املن�رضح ال�رضَّ البحر  اإلَّ على 

ف�صارت )مفعول( وُنِقَلت اإىل )مفعولن(. ومل يرْد الك�صف يف ديوان اأبي الف�صل اإلَّ يف 

َغْت على البحر ال�رضيع، وقد وردت على �صوٍر ثالٍث:
ْ
ي الأ�صعار الَّتي �صِ

:
)5(

• جاءت العرو�ص مك�صوفًة يف مو�صٍع واحد وذلك يف قول اأبي الف�صل
)1( الوايف �ص 140.

)2( املعيار �ص 34.

يوان: ق )21(. )3( الدِّ

)4( املعيار �ص 34.

يوان: ق )36(. )5( الدِّ
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ــْه ــالُ ــبَ اأ�ــضْ ــِلــبَــْت  �ــضُ ــِر  ــَزبْ ــه الْ ــَل  ــْث ِم َرالُـــــْه2-  ـــُه  ـــْن َع ـــلَّ  �ـــضَ ــِم  ــْي ــِل ــظَّ ــال َك اأْو 

لـــِهـــزْب / ر�ــضــلــبــت / اأ�ــضــبــالــه ــْهمــثــل  رال عــن / ه  �ضلل   كظظلي / ِم  اأو 

ــعــلــن / مــفــعــولــن مــ�ــضــتــفــعــلــن / مــتــفــعــلــن / فــعــولــنمــ�ــضــتــفــعــلــن / مــت

ــوف ــض ــ� ــك ــــول / م ــــب ــــال / خم ــــض ــوف� ــض ــ� ــك ــــون / م ــــب ــــال / خم ــــض �

• جاءت العرو�ص وال�رضب خمبونة مك�صوفة يف قوله يف الن�ص ال�صابق نف�صه:
ــْه ــالُ ــثَ ِم ــْب  ــ�ــضَ يُ َلْ  ــاً  ــب ــْل َك ـــُت  ـــَع اأنْ ـــالُـــْه1-  ـــِه َخـــيَ ـــضِ ـــْر� ـــُه ِمـــــْن ِح ـــْطـــِمـــُع يُ

يــ�ــضــْب / مثاله ل  كــل / بــن  حــر�ــضــهــي / خيالهاأنــعــت  يطمعهو / مـــن 

مــ�ــضــتــعــلــن / مــ�ــضــتــفــعــلــن / فــعــولــنمــ�ــضــتــعــلــن / مــ�ــضــتــفــعــلــن / فــعــولــن

خمــبــون / مك�ضوف مــطــوي / �ضالـم خمــبــون / مك�ضوفمــطــوي / �ضالـم  

مك�صوفٌة،  التَّفعيلَة  لأنَّ  التَّاُء  فُحِذَفْت  )مفعولت(،  ِب  وال�رضَّ العرو�ِص  من  كلٌّ  كانت 

فاأ�صبحت  خمبونٌة  لأنَّها  التَّفعيلة  من  اكن 
َّ

ال�ص الثَّاين  احلرُف  ُحِذَف   
َّ
ثم )مفعول(،  َحْت 

َ
فاأ�صب

ابق.
َّ

اعِر اإلَّ يف النَّ�صِّ ال�ص )معول(، فُنِقَلْت اإىل )فعولن(. ومل ترد هذه العلَّة يف ديوان ال�صَّ

َرْت هذه العلُِّة يف �صبعة ن�صو�ٍص يف 
َّ
ُب مطويًَّة مك�صوفًة. وقد تكر •  جاءت العرو�ص وال�رضَّ

:
)1( َن اخلطِّ

َ
اعر؛ منها على �صبيل املثال قوله ي�صُف كاتبًا َح�ص ديوان ال�صَّ

ــُه لَ ــي  ــ�ــضِ ــْف نَ اأهــــَديـْـــُت  ـــٍب  ـــاِت َوك ــِه1-  ــضِ ــ� ــْف ـــــَدا نَ ـــْوِء ِف ـــضَّ ـــ� ــــَن ال ـــهـــَي ِم َف

لهو ــف / �ــضــي  ن ــ� / اأهـــديـــت  ــات ــدا / نف�ضهيوك ف ــْص / �ــضــوء  � ــَن  م فــْهــي  

ــلــن / مــ�ــضــتــفــعــلــن / فــاعــلــن ــع ــْف ــت مــ�ــضــتــعــلــن / مــ�ــضــتــعــلــن / فــاعــلــنم

مك�ضوف مــطــوي / مــطــوي / مــطــوي مك�ضوفخمــبــون / مــطــوي / مــطــوي 

 ُحِذَفْت الواو 
َّ
ُب )مفعولت(، فُحِذَفِت التَّاء ب�صبب الك�صِف، ثم كانت العرو�ُص وال�رضَّ

 ُنِقَلْت التَّفعيلة اإىل )فاعلن(.
َّ
، فاأ�صبحت التَّفعيلُة )مفعال(، ثم

ّ
ب�صبب الطي

بلغ  اإذ  �صعرِه؛  والِعَلِل يف  َحاَفاِت  الزِّ باب  ولوج  من  ُيْكرِثْ  مل  الف�صل  اأبا  اأنَّ   ُ نيَّ
َ
َيَتب واأخرياً 

يوان: ق )22(. )1( الدِّ
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حافات والعلِل الَّتي اأجازها العلماُء،  جمموعها �صتََّة ِزَحاَفاٍت و�صّت علل، وهي قليلٌة بالن�صبِة للزِّ

اِعِر، يركُن  والَّتي يزيُد عددها عن خم�صني زحافًا وعلًَّة، وكلُّ هذه اجلوازات تعدُّ رخ�صًة لل�صَّ

ِنِه من  ِة طبِعِه، ومَتَكُّ اعِر و�صعفه، بل تدلُّ على قوَّ اإليها متى ي�صاء. وهي ل تدلُّ على عجز ال�صَّ

خ�صِة يف 
ُّ
ْعِر، كالر -: »يف ال�صِّ

ُّ
عر، ومعرفة خفاياها، فهي- كما يقول الأ�صمعي �صناعِة ال�صِّ

 .
)1(

الفقِه، ل ُيْقِدُم عليها اإل فقيه«

َخ�ِص، ويتجنَّب قبيَحَها اإلَّ اإذا ا�صطر لذلك. 
ُّ
َب من الر

َّ
ُل املحب والفقيُه كما هو معروٌف يف�صِّ

ْعِر، فقد كانت ِزَحاَفاُتُه م�صتح�صنًة، ل  وهذا ما فعله اأبو الف�صل عندما ولَج باب رخ�ِص ال�صِّ

بع، بل كانت يف بع�ص املوا�صِع اأح�صَن من الأ�صل واأجمل؛  ها الطَّ وُق، ولميجُّ ينبو عنها الذُّ

فاإّنه يورده على  امل�صتكرِه منها  اإىل  اإذا ا�صطر  اإلَّ  كالقب�ص، واخلنب، والع�صب، والإ�صمار، 

م�ص�ٍص، كاخلبل الَّذي ورد مرتني يف ن�صٍّ واحٍد من �صعره. ومل يرْد ِزَحاٌف م�صتكرٌه �صواه يف 

ديوان اأبي الف�صل.

كذلك القول يف العلل، فلم يخرْج اأبو الف�صِل عن الِعَلِل الَّتي وردت يف اأ�صعار العرب، 

وكلُّ العلل الَّتي وردت يف ديواِنِه علٌل جائزٌة ل تعيُب �صعِرِه، ول ُتْخِرُجُه عن اإيقاعه بحيث 

 
َ
ْعر ال�صِّ ترفُد  العلل  العك�ص من ذلك كانت  بل على  �صعٍر مك�صوٍر،  ب�صدد  اأنَّه  القارئ  ي�صعر 

ما 
َّ
ًة من �صاأنها اأن ُتْطِرَب النُّفو�َص، ول�صي

َّ
باإيقاعاٍت ُتْغِني مو�صيقاه، وت�صفي عليه م�صحًة جمالي

ْعِر من مك�صوِرِه، فال  ًة تعرف �صحيَح ال�صِّ
َّ
ليِم الَّذين ميتلكون اأذنًا مو�صيقي

َّ
وِق ال�ص اأ�صحاَب الذَّ

ُع وت�صاأُمُه الأذُن، وخري دليٍل على ذلك القطُف 
ْ
ب ه الطَّ ُة اإيقاعًا رتيبًا ميجُّ

َّ
ُر املقاطُع ال�صوتي

َّ
تتكر

اُء عن التَّفعيلِة الأ�صلية وهي )مفاعلت( بتفعيلٍة معلولٍة وهي 
َ
َعر يف الوافر، فقد ا�صتعا�َص ال�صُّ

)فعولن(؛ لأنَّها اأخفُّ من الأ�صِل، واأكرث ر�صاقًة. 

 من دون قافيٍة، 
َ
ْعر  عن القافية، فال �صِ

ُ
ْعر ج-  القافية: ل ميكُن بحاٍل من الأحواِل اأن ي�صتغني ال�صِّ

الوزِن يف الخت�صا�ِص  ابِن ر�صيٍق: »�رضيكُة  راأي  فالقافيُة على  �صعٍر.  قافيَة من دون  ول 

ما ذهَب  وال�صحيُح  القافية،  وا�صعًا يف حتديد  اختالفًا  العلماُء  اختلَف  ْعِر«. وقد  ال�صِّ يف 

َدها بقوله: هي »مْن اآخر  اإليه وا�صُع علم العرو�ص )اخلليل بن اأحمد الفراهيدي(؛ اإذ حدَّ

)1( العمدة 1: 119.
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 .
)1(

اكن«
َّ

ِل �صاكٍن يليه من قبِلِه، مع حركِة احلرِف الَّذي قبل ال�ص حرٍف يف البيت اإىل اأوَّ

رة يف 
ِّ
التَّفعيالت املتكر يتَّ�صق مع الإيقاعات املنبعثة من   ٌّ

اإيقاعي وعلى هذا فالقافية جزٌء 

اإىل خم�ص  القافية بح�صب حركاتها  العرو�صيون  م 
َّ

اأمر فقد ق�ص البيت. ومهما يكن من 

حمموَد  نوا 
َّ
بي  

َّ
ثم املرتادف(  املتواتر،  املتدارك،  املرتاكب،  )املتكاو�ص،  وهي:  اأق�صاٍم، 

)املتواتر(  امل�صماة  القافية  اإيراد  من  اأكرَث  فقد  الف�صل  اأبو  ا  اأمَّ القوايف من مذمومها.  هذه 

مو�صيقا  يجعالن  اإذ  عر؛  ال�صِّ يف  امل�صتح�صنة  الأنواع  من  النوعان  وهذان  و)املتدارك(، 

ُمَتَواِتراً، لأنَّ   
َ

ي ٌك بني �صاكنني، و�صمِّ
ِّ
ًة ور�صاقًة؛ فاملتواتر: »حرٌف متحر اأكرَث خفَّ القافية 

 جاَء �صيٌء 
َّ
 انقطع، ثم

َّ
َك يليه �صاكٌن... يقال: تواترْت الإبُل، اإذا جاء �صيٌء منها ثم

َّ
املتحر

:
)3(

. ومن ذلك قول اأبي الف�صل
)2(

اآخر كذلك«

ــاٍر ــَم ُخ ــال  ب اجُلـــُفـــْوِن  ــــْوِر  ــــُم َوخَمْ ــَدا1-  ــْع ــنَــاً وبُ َجــى ُحــ�ــضْ ــَكــى بَــــْدَر الــدُّ َح

فالقافية يف البيت ال�صابق قوله:)ُبْعَدا(، وهي موؤلَّفٌة من مقطعني �صوتيني، يتاألَّف كلٌّ منهما 

ًة ور�صاقة، لذا تطرب لها الأذن، وتطماأن لها  من �صبٍب خفيٍف، وهذا ما يجعل القافية اأكرث خفَّ

النف�ص الَّتي متيل بفطرتها اإىل كلِّ ما هو �صل�ٌص، ر�صيٌق، بعيٌد عن التكلُِّف والتَّعقيِد.

ٌن يف 
َ

َح�ص والتدارُك  �صاكننِي.  ين  كني 
ِّ
متحر من حرفنِي  فيتاألَّف  القوايف  من  املتدارك  ا  اأمَّ

اه العرو�صيون  القافية؛ لأنَُّه ر�صيٌق وخفيٌف كاملتواتر، وهو اأح�صُن من النَّوِع الثَّالِث الَّذي �صمَّ

اإذا  وغرَيَها  اخليَل  لأنَّ  اكِب؛  َ الرتَّ دون  »التََّداُرُك  بقوله:  ذلك  التَّربيزيُّ  علَّل  وقد  َاكب،  الرتَّ

. ومن �صواهد التََّدارك عند اأبي الف�صل 
)4(

َها بع�صًا« جاءت متداِرَكًة، اأح�صن من اأن يركَب بع�صُ

:
)5(

قوله

ــاِرِق ــْن َجــوِّ بَ  ِم
ِّ
ــي ـــاِل احَل َعا�ِضِق1- اأبَــْعــَد اْرِتَ َقْلُب  الْــهــَوى  يَ�ْضُلو  اأْن  ــُل  ــوؤَمِّ تُ

ووتٍد  )عا(،  خفيٍف  �صبٍب  من  موؤلََّفٌة  وهي  )عا�صقي(،  قوله:  ابق 
َّ

ال�ص البيت  يف  فالقافية 

)1( العمدة 1: 129.

)2( الوايف يف العرو�ص والقوايف 219- 220.

يوان: ق )10(. )3( الدِّ

)4( الوايف �ص 219.                  

يوان: ق )29(. )5( الدِّ
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�صاقة.
َّ
ة والر ة ك�صابقتها من جهة اخلفَّ

َّ
وتي جمموٍع )�صقي(، وتعدُّ هذه املقاطع ال�صَّ

ا  واإنَّ �صاكنني،  بني  كٍة 
ِّ
متحر اأحرٍف  ثالثة  وهو  القوايف؛  من  املرتاكب  عند  اأخرياً  واأقف 

. ومل يكرث هذا النَّوع يف ديوان اأبي 
)1(

�صمي مرتاكبًا، لأنَّ احلركاِت توالت فركب بع�صها بع�صًا

الف�صل؛ اإذ مل يتجاوز �صتَّة ن�صو�ٍص فقط؛ واحٍد منها على جمزوء الوافِر، وخم�صٍة على البحر 

اكُب معيبًا للقافية اأو الوزن، ولكنَّه اأقلُّ جماًل من النَّوعني  الب�صيط، ويف احلقيقة ل ُيعدُّ الرتَّ

وفا�صلٍة  خفيٍف  �صبٍب  من  تتاألَُّف  املرتاكبة  فالقافية  الق�صيدِة،  مو�صيقا  جهة  من  ابقني، 
َّ

ال�ص

كٍة، وحرٍف �صاكٍن، وهي تفتقُد 
ِّ
ى تتاألَُّف من ثالثِة حروٍف متحر

َ
ْغر ى، والفا�صلة ال�صُ

َ
ْغر �صُ

ابقني.
َّ

َة قيا�صًا على النَّوعني ال�ص �َصاقَة واخلفَّ
َّ
الر

ُع، 
ْ
ب الطَّ ينبو عنهما  اإذ  ؛ 

َ
ْعر ال�صِّ يعيباِن  فاإنَّهما  )املرتادف واملتكاو�ص(  املتبقياِن  النَّْوَعاِن  ا  اأمَّ

النََّغِم اخلفيِف والإيقاِع  َتِعَداِن عِن 
ْ
اِن، وَيب

َ
اللِّ�ص الن على 

ْ
َثِقي وتكرُه �صماَعُهَما الأذُن، لأنَّهما 

، ومن املعلوِم اأنَّ اجتماَع �صاكننِي يف اللَُّغِة 
)2(

�صيِق. فاملرتادُف: اجتماُع �صاكننِي يف القافيِة
َّ
الر

اكنني هذه اإىل 
َّ

دَّ علَُّة منع التقاء ال�ص َ
ِة ل يجوُز، اإلَّ اإذا كان ذلك يف القوايف، ومُيِْكُن اأن ُتر

َّ
العربي

ِر النُّطق بهما يف اأثناء الكالِم، وهو واإن جاز يف القوايف، فاإنَّه ُيعّد ن�صازاً ل يَخَفى على  تعذُّ

ٍع واحٍد يف  َادف يف ديوان اأبي الف�صل اإلَّ يف مْو�صِ ِم، لذلك مل َيِرْد الرتَّ
ْ
لي

َّ
ْوِق ال�ص اأ�صحاِب الذَّ

:
)3(

اأثناء قوله

ـــــــــرَّين َغ ِمــــــْنــــــَك  َــــــــــــا  اإمنَّ ـــْد2-  ـــه ـــضَّ ـــ� ــــا ال ــــه ــــُم ــــْع ــــــٌم َط ــــــِل َك

 فاإنَّه مل يرد البتََّة يف 
)4(

كٍة بني �صاكنني
ِّ
ا )املتكاو�ص( الَّذي يتاألَّف من اأربِع حروٍف متحر اأمَّ

عِر، ويخاِلُف ما اعتادت عليه الأذن  اعر؛ لأنَّه ُيعّد ا�صطرابًا وا�صحًا يف مو�صيقا ال�صِّ ديوان ال�صَّ

من ر�صاقة املو�صيقا وان�صيابها.

ِن 
َ

َتْنَتُج اأنَّ اأبا الف�صل كان �صديَد العنايِة ب�صعِرِه، حري�صًا على اإخراِجِه على اأْح�ص
ْ

وممَّا �صبق ُي�ص

)1( الوايف 218.

)2( الوايف �ص 220.

يوان: ق )9(. )3( الدِّ

)4( الوايف �ص 218.
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ٍة مرهفٍة، قادرٍة على معرفِة ما ُيْطِرُب 
َّ
�صورٍة، واأبهى حلٍَّة، وكان فوق هذا وذاك ذا اأُُذٍن مو�صيقي

، فجاءت 
ُ

ُه النَّف�ص ُع ومتجُّ
ْ
ب ا ينبو عنه الطَّ  وُيِرْيُحها؛ لذلك حاول قدر ا�صتطاعِتِه البتعاَد عمَّ

َ
النَّف�ص

لَِّفًة يف النَّْف�ِص ُمْتَعًة وارتياحًا، حتدو بامل�صتمِع اإىل اإمتاِم ما يقراأ  مو�صيقا اأ�صعاره ر�صيقًة، خفيفًة، خُمَ

 فيها اأن يجَنَح نحو اجَلوازاِت امل�صتقبحِة، الَّتي 
َّ
من �صعٍر، با�صتثناِء بع�ِص املوا�صع الَّتي ا�صطر

عاِتِه؛ اإلَّ اأنَّ هذه  اعِر لق�صائِدِه وُمَقطَّ ُر �صفَو النَّْف�ِص املن�صاَبِة مع اللَّْحِن الَّذي اختاَرُه ال�صَّ تكدِّ

ِن اأبي  رجِة الأوىل اإىل متكُّ املوا�صع مل تتجاوز مو�صعني اأو ثالثِة على الأكرث، وذلك يعود بالدَّ

 جميٌد على علٍم وفهٍم دقيقني 
ٌ
ُِّف فيه، فهو �صاعر الف�صل من علم العرو�ص، ومقدرته على التَّ�رضَ

ٌة خال�صٌة، 
َّ
ٌة �صوتي

َّ
بخفايا �صنعته، لذلك ُيالحُظ مدى اعتنائه بالأوزاِن الَّتي هي ظاهرٌة مو�صيقي

غم من تباين الألفاظ واحلروف.
َّ
عر كالًّ متكاماًل من�صجمًا على الر جتعل ال�صِّ

ِة   دليٌل على �صحَّ
ٌ
ولعلَّ خلوَّ قوايف اأبي الف�صِل من تلك العيوِب الَّتي قلَّما ينجو منها �صاعر

ْمَع، 
َّ

َناد( فال يوجُد يف �صعر اأبي الف�صل عيٌب من �صاأنه اأن يخد�َص ال�ص
ِّ

ما �صبق، فاإذا ا�صتثني )ال�ص

 
ْ
َغم

َّ
عريَِّة. وعلى الر  القارئ باأنَّ هنالك ت�صويهًا قد اعرتى املو�صيقا ال�صِّ

ُ
، ممَّا ُي�ْصِعر

َ
ر النَّف�ص ويكدِّ

تلك  ُيعدُّ عيبًا يف معظم  اأنَّه ل  اإلَّ  الف�صِل،  اأبي  �صعر  ب�صِع موا�صٍع من  ناد يف 
ِّ

ال�ص من ورود 

�صناد  اأ�رضٍب:  خم�صِة  على  وهو  ؛  ويِّ
َّ
الر حرف  قبل  ما  على  يطراأُ  عيٌب  ناُد 

ِّ
فال�ص املوا�صع. 

ناد الَّذي 
ِّ

ا ال�ص . اأمَّ
)1(

دف
ّ
التاأ�صي�ِص، و�صناد احلذو، و�صناد التَّوجيه، و�صناد الإ�صباع، و�صناد الر

الَّتي  اأبي الف�صل فهو �صناُد احلذِو، و�صناد التَّوجيه، ف�صناُد احلذو: هو احلرَكُة  وقع يف قوايف 

ة  ًة مع ك�رضٍة مل يكن عيبًا، واإن جاءت الفتحة مع ال�صمَّ ، فاإن كانت �صمَّ
)2(

ْدِف
ّ
تكوُن قبل الر

َناد يف ثالثِة موا�صٍع من �صعر اأبي الف�صل، ويف هذه املوا�صع 
ِّ

. وقد وقع هذا ال�ص
)3(

فذاك عيٌب

:
)4(

ة والك�رضة، ومن ذلك قوله ناُد عيبًا؛ لأنَّ الجتماع كان ما بني ال�صمَّ
ِّ

الثالثة ل يعدُّ ال�ص

يْـــِرِه ِ
َ

ــْن ُمــْلــِكــِه َو�ـــرص ــَعــاً َع ــا مــْو�ــضَ ــال ؟1- يَ ــْي ــِل ــَت َق ــْث ــِب ََّك لَـــْو لَ ـــــْاَذا اأ�ــــــرصَ َم

)1( الوايف �ص 244، املعيار �ص 129.

دف األفًا وجب اللتزام به يف �صائر قوايف الق�صيدة. 
ِّ
ْدف: األف، اأو واو، اأو ياء �صواكن قبل حرف الروي، فاإن كان الر

ِّ
)2( الر

عر �ص 120.  على خالف الواو والياء؛ اإذ ي�صحُّ اأن يتناوبا يف قوايف الق�صيدة الواحدة. العرو�ص واإيقاع ال�صِّ

)3( الوايف �ص 246.

يوان: ق )33(. )4( الدِّ
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اأَدْع َلْ  اإْن  ـــي  َدِم ـــُه  ـــتُ َرِزيَّ ــْت  ــلَّ َط ــول2-  ــُل ــْط َم ـــــــِدِه  حَلْ يِف  ُمــْقــَلــِتــي  َدَم 

الَّتي  احلركُة  ا  اأمَّ )قِليال(،  ك�رضًة  ِل  الأوَّ البيت  �رضب  يف  دف 
ِّ
الر قبل  احلركُة  جاءِت  فقد 

َة اجتمعت مع  اأنَّ ال�صمَّ ًة )مطُلول(؛ اأي  دَف يف �رضب البيت الثَّاين فكانت �صمَّ
ِّ
�صبقِت الر

الك�رضة، وهذا لي�ص عيبًا وفق ما �صبق.

قبل حرِف  يكوَن  اأن  التَّْوجيه: وهو  �صناُد  فهو  الف�صل  اأبي  بقوايف  الَّذي حلق  العيُب  ا  اأمَّ

. وقد وقع 
)1(

ُة مع الك�رضِة مل يكن �صناداً ٍة اأو ك�رضٍة، فاإن كانت ال�صمَّ ِد فتحٌة مع �صمَّ
َّ
ويِّ املقي

َّ
الر

:
)2(

�صناد التَّْوجيه يف ق�صيدٍة واحدٍة، قالها يف مدح �صاحب اخليل، وقد جاء فيها

بــالــُعــَذيْــِب ــا  ــنَ ــْوِم يَ ـــْن  ِم ـــــذُب  َواأْع ــَلــْم1-  �ــضَ ِذْي  ِمــــْن  الـــيَـــْوَم  ــا  ــنَ ــتُ ــالَم ــضَ �

ــى ــنَ ــِغ الْ ــِه  ــْي ــب ــطَّ يَ مبَــــْن  ـــُت  َولَـــ�ـــضْ يـُــِلـــْم2-  اأْن  لَـــــُه  ـــاً  ـــَف ـــْي َط ــــُد  ــــْر�ــــضُ َويَ

قوله:  الك�رضِة يف  « مع 
ْ
»�َصَلم قوله:  الفتحِة يف  اجتماُع  ابقني هو 

َّ
ال�ص البيتني  ناد يف 

ِّ
فال�ص

املعروف  م�صعدة  بن  �صعيُد  يره  مل  اأحمد، يف حني  بن  اخلليل  راأي  عيٌب على  «، وهذا 
ْ
»ُيِلم

اأبو  اأ  ُيرَبَّ اأن  مُيِْكُن  هذا  وعلى   .
)3(

العرب اأ�صعار  يف  وروده  لكرثة  عيبًا  الأو�صط(  )بالأخف�ص 

ناُد يف �صعره من ناحية، ولأنَّ العلماُء مل 
ِّ

ْر هذا ال�ص
ِّ
الف�صل من عيب �صناد التَّوجيه؛ لأنَّه مل ُيَكر

ِمْع على اأنَّه عيٌب من ناحية اأخرى. جُتْ

ُه الأخف�ُص؛  َها عند العرو�صيني )التَّحريد( الَّذي مل يحدَّ
ُ
رْد ذكر ْعِر الَّتي مل يطَّ ومن عيوِب ال�صِّ

ْعر  ال�صِّ يف  والأعاري�ص  ُوب  ال�رضُّ اختالف  جعله  وبع�صهم  �صيئًا«.  فيه  »ليحدون  قال:  اإذ 

ْعر...والتَّْحريد:  وب يف ال�صِّ ا التَّْحِرْيُد فا�صٌم لختالِف ال�رضُّ ا التربيزّي فقال: »اأمَّ . اأمَّ
)4(

الَواحِد

وَبُعَد   خمالفًا، 
ُ
ْعر ال�صِّ فلما جاء   . رْيِ

َّ
ال�ص يديه يف  اإحدى  �ُص 

َّ
تتقب الَِّذْي  الأحرد، وهو  البعري  من 

. وبناًء على راأي التربيزّي، فقد ورد التَّحريد يف 
)5(

 ذلك العيُب فيه حتريداً«
َ

ي عن النَّظائر، �ُصمِّ

ا اخلليل فلم يجز اختالف الفتحة. املعيار 119. )1( الوايف �ص 246. وقد اأجاز الأخف�ص اختالف هذه احلركة؛ اأمَّ

يوان: ق )38(. )2( الدِّ

)3( الوايف �ص 246.

)4( املعيار �ص 133.

)5( الوايف �ص 251.
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ديوان اأبي الف�صل ع�رض مراٍت يف ع�رضِة موا�صع خمتلفٍة: اأربعٍة منها وردت يف �رضوب الكامل، 

ويل، واأخرى يف  مل، ومرٍة يف الطَّ
َّ
اأي�صًاً يف جمزوء الر واثنتني يف �رضوب اخلفيِف، ومثلهما 

:
)1(

املجتث. ومن ذلك قوله

ــــْد اخْلَ َعـــَلـــى   
ْ
ــي ــِق ــْل ــُم ــْل ِل ـــُت  ـــْل ُق ـــــاَرا1-  ـــــَم ِخ َوْرٍد  ـــــــْن  ِم ــــــــــِن  َديْ

ـــ ــ�ــضْ ــُع ال ـــى  َعـــَل ـــلَّ  �ـــضَ ــــــِذي  َوالَـّ ــــاَرا2-  ــــَف ــــْحــــِظ �ــــضِ ــــلَّ ــــال ــــاِق ِب ـــــ�ــــضَ

يف  ُْب  ال�رضَّ ا  اأمَّ )فاعالتن(.  وتفعيلتها  خمارا«،  »دن  قوله:  ِل  الأوَّ البيت  يف  ُْب  فال�رضَّ

اأنَّ مثل هذا الختالف  الوا�صح  الثَّاين فهي »ِظ �صفارا«، وتفعيالتها )َفِعالتن(. ومن  البيت 

 
َ

النَّف�ص ويوؤذَي  مع، 
َّ

ال�ص يخد�َص  اأن  �صاأنه  من  ن�صازاً  لي�ص  اإنَّه  اإذ  عيبًا؛  ُيَعدُّ  ل  الأعاري�ص  يف 

ِة، الَّتي تتاألَُّف منها 
َّ
وتي ِة املنبعثة من تناغم مقاطعها ال�صَّ

َّ
فيخرج بالق�صيدِة عن وحدِتَها املو�صيقي

ُة عن خلجات نف�صه، املرتجمة لنفعالِتِه  اعر واأحا�صي�صه، املعربِّ التَّفعيالت الناب�صُة مب�صاعر ال�صَّ

 ،
َ
ْعر ِة، هذا من جهٍة، ومن جهٍة اأخرى مل ُيْجِمْع العلماُء على اأنَّ التَّحريَد عيٌب ي�صنُي ال�صِّ

َّ
العاطفي

وُيْذِهُب روَنَقُه، بل اختلفوا يف حتديد مفهومه. وهذا يدلُّ على �صالمِة �صعر اأبي الف�صِل من 

ًة، ر�صيقًة، ل 
َ

عراء، فكانت مو�صيقا �صعِرِه �َصِل�ص عيوب القافية الَّتي قّلما ينجو منها فحوُل ال�صُّ

َع.
ْ
ب ، ول توؤِذي الطَّ

َ
ُر النَّْف�ص تكدِّ

اأبو الف�صل  الَّتي اتخذها  ويف نهاية املطاف لبدَّ من الوقوِف وقفًة ي�صريًة على احلروف 

ة.
َّ
رويًّا لأ�صعاره، وبذلك تكون قد ا�صتكملت درا�صة املو�صيقا اخلارجي

اللَّيَنِة،  ِة 
َ

ِل�ص
َّ

ال�ص احلروِف  ا�صتخداِم  من  اأكرَث  قد   
َ
اعر ال�صَّ اأنَّ  املالحِظ  من  ِوّي:  الرَّ ُحُرْوُف  د- 

ِويِّ عنده �صهلَة 
َّ
ٍَة للنُّفو�ِص، فكانت معظمُ حروِف الر

ب
َّ
 مبو�صيقا ر�صيقٍة حمب

َ
عر الَّتي ترُفُد ال�صِّ

ِم، النُّون(، يف حني جتنََّب قدر امل�صتطاع احلروَف الوعرَة  اِء، الالَّ
َّ
املخارِج مثل: )الباِء، الر

اد،...(  اي، ال�صَّ ال، الزَّ اء، الثَّاء، الذَّ ْعِر مثل: )الظَّ ُح ا�صتخداُمَها يف ال�صِّ
ُ
َيْقب املعتا�صَة الَّتي 

وغري ذلك من احلروف الَّتي ي�صعب النَّظم عليها. اإلَّ اأننا ل نعدم مثل تلك احلروف يف 

اأبياٍت على رويِّ اجليم، وبيتني على رويِّ  اأربعَة  تيه   بني دفَّ
َّ
الَّذي �صم اأبي الف�صل  ديوان 

يوان: ق )13(. )1( الدِّ
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النَّظم  ُعُب  َي�صْ الَّتي  احلروف  من  احلروف  هذه  وتعدُّ  الغني،  رويِّ  على  ومثلهما  اء،  الطَّ

عليها لقلَّة املواد التي تنتهي اأ�صولها بها، لذلك كان عدُد الأبياِت الَّتي اتخذت مثل هذه 

. ُ عدد النُّ�صو�ص الَّتي وردت على كلِّ رويٍّ احلروف روّيًا قلياًل جداً. وهاهنا جدول يبنيِّ

ويِّ ْو�ِصحرف الرَّ ْو�ِصحرُف الرَّويِّعدُد النُّ�ضُ عدُد النُّ�ضُ

اء
َ
ثالثة ن�صو�ٍصامليمع�رضة ن�صو�ٍصالب

اء
َّ
اِن اثناِناجليمت�صعة ن�صو�ٍصالر ن�صَّ

اِن اثناِنالهاءثمانية ن�صو�ٍصالنُّون ن�صَّ

ن�صٌّ واحٌدالغنيثمانية ن�صو�ٍصالقاف

م اء�صبعة ن�صو�ٍصالالَّ ن�صٌّ واحٌدالطَّ

ادخم�صة ن�صو�ٍصالعني ن�صٌّ واحٌدال�صَّ

ال ن�صٌّ واحٌدالياءخم�صة ن�صو�ٍصالدَّ

ني
ِّ

اأربعة ن�صو�ٍصال�ص

اء، 
َّ
والر الباء،  رويِّ  اتَِّخاِذ  من  اأكرَث  الف�صل  اأبا  اأنَّ  َيتَّ�صح  الف 

َّ
ال�ص الإح�صاء  على  واتِّكاًء 

م، ول ريَب اأنَّ كرثَة ا�صتخداِم هذه احلروِف راجٌع اإىل اأنَّها من اأكرِث  والنُّون، والقاف، والالَّ

ْت 
َ
ُرتِّب الَّتي   نظرًة عجلى يف املعجمات 

َ
ُنِظر ًة، ولو  اِء عامَّ

َ
َعر ال�صُّ األ�صَنِة  احلروف دوَرانًا على 

ان، والتَّاج، والقامو�ص، َلوِجَد اأنَّ املواَد الَّتي تنتهي 
َ

موادها بح�صِب اأواخِر الكلمات؛ كاللِّ�ص

اأ�صوُلَها بهذه احلروِف تطغى على باقي املواَد من جهِة عددها، وهذا يف�رضِّ كرثة اتخاذ هذه 

 اأبي الف�صل قد خال من رويِّ 
َ
ْعر عراء. وممَّا يالحُظ اأي�صًاً اأنَّ �صِ احلروف رويًّا لأ�صعار معظم ال�صُّ

الواو(، ول  الكاف،  الفاء،  اء،  الظَّ اد،  ال�صَّ ني،  ال�صِّ اي،  الزَّ ال،  الذَّ اخلاء،  احلاء،  الثَّاء،  )التَّاء، 

ريَب اأنَّ ذاك عائٌد اإىل �صعوبِة اتِّخاذ مثل هذه احلروف روّيًا- با�صتثناء: )التَّاء واحلاء(- لقلَِّة 

اجلماِل  من  حتِمُل  ل  الأحرِف  هذه  معظَم  ولأنَّ  احلروف،  بهذه  اأ�صولها  تنتهي  التي  املواد 

 ما حتمله باقي احلروف الَّتي اتخذها رويًّا لأ�صعاره.
ِّ
املو�صيقي
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ومهما يكن من اأمٍر فقد اعتنى اأبو الف�صل عنايًة فائقًة يف اإخراِج �صعِرِه على اأح�صِن �صورٍة. 

واب القول: اإنَّ هذه العنايَة هي الَّتي عليها كلُّ �صاعٍر مطبوٍع  جميٍد، وهي الَّتي  ولعلَّه من ال�صَّ

 »يف 
ُ
اإذ قال: هي النََّظر عر؛  اأثناء حديِثِه عن املطبوع من ال�صِّ و�صفها ابُن ر�صيٍق القريواينُّ يف 

.
)1(

ِط املعنى واإبراِزِه، وتالُحِم الكالِم بع�صه ببع�ص«
ْ

ف�صاحِة الكالِم وجزالِتِه، وَب�ص

ة الإ�صارُة اإىل املوا�صع القليلِة الَّتي 
َّ
ولعلَُّه من املفيِد يف نهاية احلديِث عن املو�صيقا اخلارجي

 اأبي الف�صِل مك�صوراً، ومل يوافق ِزَحاَفًا اأو ِعلًَّة، تلك املوا�صع الَّتي ميكُن رّدها 
ُ
كان فيها �صعر

 اأبي الف�صل حتقيقًا دقيقًا، بل رووه كما �صمُعُوُه على ما فيِه من 
َ
ُقوا �صعر واِة الَّذين مل يحقِّ

ُّ
اإىل الر

َمُه،  اأ�صَع يدي على مو�صِع اخللِل واأقوِّ اأن  را�صِة  الدِّ خلٍل وا�صطراب. وقد حاولت يف هذه 

ِة الَّتي نظمها على 
َّ
َعِتِه الهائي فا�صتقامت كلَّ الأبياِت امل�صطربِة با�صتثناِء مو�صٍع واحٍد يف مقطَّ

:
)2(

البحر اخلفيف، والتي قال فيها

يَ�ْضُكو َحِبْيبَُك  يِل  ِقــْيــَل  اإْذ  ُقــْلــُت  ـــهـــاُد َعـــَلـــْيـــِه1-  ـــَط الـــ�ـــضُّ ـــلِّ َرَمـــــــداً �ـــضُ

ـــ َدبْ َواإْن  َذاَك  ــْوُد  ــضُ ــ� احْلَ يَــُظــنُّ  ل  ـــِه2-  ـــْي ـــتَ ـــنَ َوْج يِف  ـــــُد  ـــــْوِريْ الـــــتَّ ـــــَب 

البيت كما ورد يف  الثاين، لذا رويت  البيت  ٌ حا�صٌل يف عجز  فال�صطراب كما هو بنيِّ

امل�صادر دون تغيري اأو تعديل.

اأو بزيادة كلمٍة  اأو حذِفِه،  ا باقي املوا�صِع، فقد ا�صتدركُت ال�صطراَب بزيادِة حرٍف،  اأمَّ

ي�صتقيم بها الوزُن واملعنى، من دون اأن اأغفَل الإ�صارَة اإىل ذلك يف احلا�صية. ومن الأبيات الَّتي 

:
)3(

اأ�صفت اإليها كلمًة: قوله من ق�صيدٍة نظمها على البحر الكامل

َكــاأنــُه ــَمــاِء  الــ�ــضَّ ــِد  ــِب َك يِف  والــنَّــْجــُم  ــى3-  َواْكــتَــ�ــضَ ــِة  ـَـهــابَ ــامْل ب َع  تـَــــَدرَّ ]َمِلٌك[ 

ع باملهابة واكت�صى«، وهي رواية فيها خلل  فقد ُرِوَي عجُز البيت على النَّحو الآتي: »تدرَّ

 الوزَن واملعنى 
ُّ
، لذلك اأ�صفت كلمة )ملك( على العجز؛ اإّذ اإن فيها ما ُيِتم

ٌّ
وا�صطراٌب جلي

يوان اإىل كلِّ اإ�صافٍة اأو تغيرٍي اأجريته على بع�ص  على حدٍّ �صواء. وقد اأ�رضت يف اأثناء حتقيقي للدِّ

)1( العمدة 1: 108.

يوان: ق )49(. )2( الدِّ

يوان: ق )20(. )3( الدِّ
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. ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ ال�صطراب احلا�صل يف 
ً
عريَّة حتَّى ت�صتقيم وزنًا اأو معنى الأبيات ال�صِّ

واة الَّذين تناقلوا �صعر اأبي الف�صل واأخباره.
ُّ
ه اإىل الر بع�ص الأبيات ميكن ردُّ

نُاُت اللَّْفِظيَُّة): ثانياً: املو�ضيقا الداخلية )املح�ضِّ

تنافر،  الَّتي جتاورت فيها حروفها وان�صجمت من دون  املنبعثة من الألفاظ  هي املو�صيقا 

كيب الواحد،  بحيث ل يتعرثَّ اللِّ�صان يف نطقها، و املنبعثة اأي�صًاً من ح�صن جماورة الألفاظ يف الرتَّ

ًا جديداً 
ّ
ة الَّتي ت�صفي على النَّ�ص اإيقاعًا مو�صيقي

َّ
وتظهر هذه املو�صيقا ببع�ص املح�صنات اللَّفظي

يتناغم مع الإيقاعات املنبعثة من الوزن والقافية، وهذا ما �صاأقف عليه ب�صيٍء من التَّف�صيل. 

قها تركيٌب خا�ٌص لالألفاظ، وعالقاٌت مر�صومٌة  ٌة يحقِّ
َّ
جاء يف تعريفها اأنها »جمالياٌت لفظي

الن�صَّ  تزيَد  اأن  �صاأنها  من   ،
)1(

احلروف« واأجرا�ص  الكلمات  اأ�صوات  بني  دقيٍق  نحٍو  على 

َة مبو�صيقا داخليٍة 
َّ
عريَّ جماًل وبهاًء، وتك�صبه حالوًة وطالوًة؛ لأنَّها ترفُد مو�صيقاه اخلارجي ال�صِّ

 وُتْطِرُب الأذَن، وجتذُب املتلقي من خالل فنوِنها؛ كاجلنا�ِص، والتَّ�رضيع، 
َ

النَّف�ص ٍة تريُح 
َّ
خفي

ة(، الَّتي تغني 
َّ
والتَّ�صدير، وغري ذلك من الفنون الَّتي تندرج حتت عنوان )املح�صنات اللَّفظي

ق  يتحقَّ املح�صنات  اأنَّ جماَل هذه  ريَب يف  واملعنى. ول  املبنى  عريََّة من جهة  ال�صِّ النُّ�صو�َص 

ْهِن يف �صبيل حتقيقها؛ لأنَّ   عفَو اخلاطر، من دون تعمٍد وكدٍّ للذِّ
ِّ
عندما َتِرُد يف النَّ�ِص الأدبي

؛ 
ِّ
املبدَع اإذا كدَّ قريَحَتُه يف �صبيل حتقيق مثل هذه الفنون خرج بالعمل الأدبي عن معناه احلقيقي

األ وهو ترجمُة الأحا�صي�ِص وامل�صاعِر، اإىل نوٍع من التَّالُعِب بالألفاِظ، اإظهاراً للمقدرِة اللَُّغويَِّة 

ِة.
َّ
والرباعِة الأدبي

ولعلَّ خرَي معياٍر ل�صتخدام هذه الفنون ما ذهب اإليه عبد القاهر اجلرجاين؛ اإذ قال: »ل 

اإذا اأر�صلت على �صجيتها  يح�صُن هذا النَّوُع اإلَّ اإذا كانت الألفاُظ تابعًة للمعاين؛ فاإنَّ املعاين 

. واإىل مثل ذلك ذهب 
)2(

ها الألفاظ ومل تكت�ِص اإلَّ ما يليُق بها« وُتِركت وما تريد، طلبت لأنف�صِ

واملطبوعات  الكتب  مديرية  من�صورات جامعة حلب،  العاكوب،  عي�صى  الدكتور  العربية،  البالغة  علوم  ل يف  املف�صَّ  )1(

ة 1425هـ- 2004م، �ص 631.
َّ
اجلامعي

د عبد املنعم خفاجي، الدكتور عبد العزيز �رضف،  )2( الإي�صاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويني، حتقيق: الدكتور حممَّ
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اِز يف 
َ
ر ِة من الوجه، والطِّ

َّ
ابن الأثري؛ اإذ ا�صتح�صن من هذه الفنون »ما قلَّ وجرى جمرى الغر

. اأما 
)1(

ًة ملا فيها من اأماراِت التكلُِّف«
َّ
ا اإذا تواترْت وكرُثْت، فاإنََّها ل تكوُن مر�صي الثَّْوِب. اأمَّ

نُِّع، ومن غرِي املمكن  ابن ر�صيٍق فاإنَّه مل ُيِجْز الإكثاَر من فنوِن البديِع؛ لأنَّ كرثَتَها تدلُّ على التَّ�صَ

َل من فتَق باَب البديِع من  ، واأ�صار اإىل اأنَّ اأوَّ
)2(

اأن تكوَن طبعًا؛ »اإذ لي�ص ذلك يف طباع الب�رض«

.
)3(

 تبعهما يف ذلك من جاء بعدهما
ّ
اُر بُن برٍد، وابُن هرمة(؛ ثم املحدثني هو )ب�صَّ

ل اأبو الف�صل كثرياً على هذه املح�صنات لتدبيج �صعره وتنميقه، كما  على اأيِّ حاٍل مل يعوِّ

عليهم  اأُطِلق  حتَّى   ،
ْ
اأ�صعاِرِهم تذويِق  يف  بالغوا  الَّذيَن   

ِّ
ا�صي

َّ
العب الع�رِض  �صعراِء  من  اأقراُنُه  فعل 

 مل يجْد عنها م�رضفًا، 
َ
اعر ْنَعِة(، بل وردْت يف �صعره عفويًَّة دون ا�صتدعاٍء، وكاأنَّ ال�صَّ )�صعراء ال�صَّ

َنًا 
ْ

ُح�ص الف�صل  اأبي   
َ
�صعر اأك�صبت  اإذ  وجٍه؛  اأح�صن  على  دورها  املح�صنات  هذه  ت  اأدَّ لذلك 

وَر�َصاَقًة، وناأت به عن التَّكلُِّف والتَّ�صنُّع.

1- الت�ضدير:

َمًة اأو  اعر بكلمٍة يف �صدر البيت متقدِّ ْدِر(؛ »وهو اأن ياأتي ال�صَّ ى )ردَّ العجِز على ال�صَّ وي�صمَّ

 
ُ
عر . فاإذا ُنِظمَ ال�صِّ

)4(
 ياأتي بها بلفِظِها ومعناها، اأو مبا ت�رضََّف من لفظها يف عجزه«

َّ
رًة، ثم متاأخِّ

فة، فقد »تي�رضَّ – كما يقول املظفر العلوي- ا�صتخراج قوافيه، قبل اأن تطرق  على هذه ال�صِّ

م ابن اأبي الإ�صبع التَّ�صدير اإىل ثالثة اأنواع:
ّ

. وقد ق�ص
)5(

اأ�صماع م�صتمعيه«

1- ت�صدير التَّقفية: هو ما وافق اآخر كلمة يف البيت، اآخر كلمة يف �صدره.

دار الكتاب امل�رصي- القاهرة، دار الكتاب اللبناين- بريوت، ط6، 1425هـ- 2004م، �ص 571.

د حميي الدين عبد احلميد، املكتبة الع�رضية،  )1( املثل ال�صائر يف اأدب الكاتب وال�صاعر، �صياء الدين ابن الأثري، حتقيق: حممَّ

بريوت- لبنان، 1420هـ- 1999م، 1: 237.

)2( العمدة 1: 111.

)3( العمدة 1: 110.

ة يف علوم البالغة وحما�صن البديع، �صفي الدين احللِّي، حتقيق: الدكتور ن�صيب ن�صاوي، مطبوعات 
َّ
)4( �رضح الكافية البديعي

ة بدم�صق، دم�صق 1402هـ- 1982م، �ص 82.
َّ
جممع اللُّغة العربي

ر بن الف�صل العلوي، حتقيق: الدكتورة نهى عارف احل�صن، دار �صادر بريوت-  )5( ن�رضة الإغري�ص يف ن�رضة القري�ص، املظفَّ

لبنان ط2، 1416هـ- 1995م، �ص 104.

Abi_elFadl_Book.indb   130 18/5/10   11:17 AM



131

ل كلمة منه. رفني: هو ما وافق اآخر كلمة يف البيت اأوَّ 2- ت�صدير الطَّ

.
)1(

3- ت�صدير احل�صو: هو ما وافق اآخر كلمة يف البيت بع�ص كلماته يف اأي مو�صع

التَّقفية(  )ت�صدير  �صواهد  فمن  الف�صل.  اأبي  ديوان  يف  الثالثة  الأنواع  هذه  وردت  وقد 

:
)2(

قوله

ثــْوبــاً ــْيــُب  الــ�ــضَّ ــايِن  ــ�ــضَ َك اأْن  َّــــا  َومَل ــاِب1-  ــيَ ــث ال تـَــْغـــيـــِر  ــــــَت  َوْق ــــُك  يَ َوَلْ 

 ذكر كلمة )الثياب( يف اآخر 
َّ
دِر، ثم  كلمة )ثوب( يف اآخر جزء من ال�صَّ

ُ
اعر فقد ذكر ال�صَّ

جزء من العجز. ول يخفى على اأحٍد هذه املو�صيقا املنبعثُة من تكراِر احلروف املت�صابهِة يف 

:
)3(

كلتا اللَّفظتني. ومن ذلك اأي�صًاً قوله

ٌب ْ َ
اجَلـــــْوَزاِء �ـــرص َكــــاأنَّ كـــَواِكـــَب  ــــا6-  َابَ ـــهـــْم َولِئــــــُدهــــــْم �ــــرصَ تـــَعـــاِطـــْي

ــاٍب ــتَ ِع َذَوا  الـــَفـــْرَقـــَديْـــِن  ــــاأنَّ  َك ــا7-  ــابَ ــتَ ــِع ــا ال ــَم ــه ــِل ــْي ــــــْوَل لَ ــــــال ُط اأَج

ِل بني )�رضب( و )�رضاب(، ويف البيت الثَّاين بني )عتاب( و)عتابا(.  فالتَّ�صدير يف البيت الأوَّ

رفني( فقد ورد يف اأكرث من مو�صٍع، ومن ذلك قوله وا�صفًا كوكبي كيوان  ا )ت�صدير الطَّ اأمَّ

:
)4(

وبهرام

ُغْربٍَة َداِر  يف  ْغَن  ال�ضِّ َخاَفا  َغريْبَاِن  ــا              5-  بَ ــرَّ ــَغ تَ اإْذ  ــُه  ــنَ ــْغ ــضِ � نَـــا�ـــصٍ  ــــــَت  َوُربَّ

)غربة(،  بقوله  َل  الأوَّ امل�رضاَع   ختم 
َّ
ثم »غريبان«،  بقوله:  البيَت  بداأ   

َ
اعر ال�صَّ اأنَّ  ُيالَحُظ 

اأبا الف�صل قد ا�صتخدم يف هذا البيت نوعي  اأنَّ  با(. وهذا يعني 
َّ
اأنهى بيته بقوله )تغر واأخرياً 

املواد  اإذ جاءت  ذلك؛  من  العك�ص  على  بل  متكلِّفًا،  يبُد  مل  بذلك  وهو  ابقني، 
َّ

ال�ص التَّ�صدير 

، وتطرُب لها 
ُ

ًة، تطمئنُّ لها النَّف�ص
َّ
رة عفويًَّة، اقت�صاها املعنى، فمنحت البيَت زخرفًة حمبب

َّ
املكر

:
)5(

ِر. ومن �صواهد النَّوع الثَّالث من التَّ�صدير قوله
َّ
ْت عليه من ا�صتح�صان املكر

َ
الأذُن ملا ُفِطر

)1( حترير التحبري: ابن اأبي الإ�صبع العدواين: ت د: حفني حممد �رضف، القاهرة 1416هـ- 1995م، �ص 116. 

يوان: ق )7(. )2( الدِّ

يوان: ق )اأ(. )3( الدِّ

يوان: ق )11(. )4( الدِّ

يوان: ق )8(. )5( الدِّ
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ـــُه ـــتَ ـــَداَريْ َف َكــلــٍب  يِف  َطــِمــْعــَت  ــِب2-  ــْل َك يِف  يَــْطــَمــُع  ــــْن  َم ـــُب  ـــْل ـــَك َوال

اعر، وقد اتَّ�صم بعفويته، ور�صاقته،  وُيعدُّ التَّ�صدير اأكرث فنون البديع دورانًا يف ديوان ال�صَّ

وق. ولذلك اأ�صفى هذا الفّن على  ، ويعافه الذَّ
ُ

ه النَّف�ص نُّع الَّذي متجُّ وبعده عن التكلَّف والتَّ�صَ

خرفِة والتَّزيني، �صواٌء اأكان ذلك من جهِة معناه اأم من جهة مبناه،  �صعر اأبي الف�صِل �صيئًا من الزَّ

؛ لأنَّ هذا الفنَّ »ُيْحِدُث تاآلفًا ما بني  ْعريِّ ، وي�صتمتُع بالنَّ�صِّ ال�صِّ وَق يطمئنُّ كما اأنَّه جعل الذَّ

 
َ
اعر ِة املتمثِّلة بالقافية، وذلك اأنَّ ال�صَّ

َّ
ِة املتمثِّلِة بالّتكراِر، وبني املو�صيقا اخلارجي

َّ
اخلي املو�صيقا الدَّ

 
َ
عر ُب ال�صِّ . وهذا مّما ُيْك�صِ

)1(
َر من الألفاِظ واحلروِف يف قافيِة البيِت وما ي�صبُقَها«

َّ
يجعُل املكر

فيه  يكوُن  الَّذي  البيَت  ُب  »ُيْك�صِ القريواينُّ-:  ر�صيٍق  ابُن  يقول  فهو- كما  حالوًة وطالوًة، 

 .
)2(

ًة وطالوًة«
َّ
وُه رونقًا وديباجًة، ويزيُدُه مائي

ُ
اأبََّهًة، وَيْك�ص

ُه الَّذي قيل يف فن التَّ�صدير، ميكن اأن يقال يف فنٍّ 
َ

واب القول: اإنَّ الكالَم نف�ص ولعلَّه من ال�صَّ

ُه؛ اإنَّه ما ا�صطلح العلماُء على ت�صميته:
ُ

 نف�ص
ُّ
اآخر لُه التاأثرُي اجلمايلُّ واملو�صيقي

ْديد: 2- الرتَّ

بقوله:  بينهما  ر�صيٍق  ابُن  ق 
َّ
فر وقد  التَّ�صدير،  من  قريب  جّد  البديع  من  اللَّون  هذا  اإنَّ 

اأ�صعاِف  يف  يقُع  ْديُد  والرتَّ ُدوِر،...........  ال�صُّ على  دُّ  َ
ُتر بالقوايف  خم�صو�ٌص   

ُ
»التَّ�صدير

نف�صها  بها  ياأتي   
َّ
ثم  ، مبعنى معنيَّ متعلقة  بلفظٍة  ال�صاعر  ياأتي  اأن  اإذاً: هو  ديد  فالرتَّ  .

)3(
البيِت«

. كما يف قول اأبي الف�صل وا�صفًا 
)4(

متعلقة مبعنى اآخر، يف البيت نف�صه، اأو يف الق�صيم نف�صه

:
)5(

كاتبًا ح�صن خّط الّلحية، وخط اليد

ِه ــــــدِّ َخ ــــى  ــــَل َع ــــــطَّ  ُخ كــــاأمنَــــا  ــِه3-  ــضِ ــْر� ــــْد ُخــــطَّ يف ِط ـــــِذي َق ِمــثــُل الَّ

را�صة: 470. )1( ديوان �صعراء بني كلب، الدِّ

)2( العمدة 2: 3. 

)3( العمدة 2: 3.

)4( العمدة 2: 300، ن�رضة الإغري�ص �ص 123.

يوان: ق )32(. )5( الدِّ
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:
)1(

 علَّقها بطر�صه. ومن ذلك اأي�صًاً قوله
َّ
ه، ثم ( بخدِّ فقد علَّق )ُخطَّ

فْجَرُه ـــاُد  اأْرتَ ــْرَف  الــطَّ اأُِجــْيــُل  َفِبتُّ  با6-  املَُحجَّ احَلِبْيَب  ْوِق  ال�ضَّ ُذو  ــاَد  اْرتَ كَما 

 علَّقه 
َّ
ة الأوىل بالفجر، ثم

َّ
ديد يف قوله:)اأرتاد(. فقد علَّق الفعل يف املر فمن الوا�صح الرتَّ

قد  الفنَّ  هذا  اأنَّ  واملهم  كثرية،  ذلك  على  والأمثلة  باحلبيب.  الثَّاين  الق�صيم  يف  اأخرى  تارًة 

ًة تطمئنُّ لها النَّف�ص، وتطرب لها الأذن الَّتي ت�صتح�صن 
َّ
ا�صتطاع اأن مينح النَّ�ص قيمًة مو�صيقي

َر يف مو�صٍع اآخر.
َّ
ر؛ اإذ تاأتي الكلمُة يف �صدِر البيِت، ول يلبُث �صَداَها اأن يتكر

َّ
املكر

ر ا�صتخداُمُه يف �صعر اأبي الف�صل فهو:
َّ
اأّما املح�صُن الثَّالُث الَّذي تكر

3- املوازنة:

جيِع والتَّجزئِة يف 
ْ

ْعِر متزَن الكلماِت، متعاِدَل اللَّفظاِت يف التَّ�ص هي »اأن ياأتي البيُت من ال�صِّ

عريِّ  ْعِر هي: »اأن يكوَن �صدُر البيت ال�صِّ . وذهب ابُن الأثري اإىل اأنَّ املوازنَة يف ال�صِّ
)2(

الغالِب«

مَ املوازنُة اإىل �رضبني رئي�صني: َّ
َم ميكُن اأن ُتَق�ص . ووفق ما تقدَّ

)3(
 الألفاِظ وزنًا«

ْ
وعجُزِه مت�صاوَيي

عريِّ من جهِة وزِن الكلماِت اأو من جهِة التَّقفيِة، �صواًء اأكان ذلك  -  توازن األفاظ البيت ال�صَِّ

يف �صدر البيت اأم يف عجزه.

.
)4(

ْعريِّ مع عجزه - توازن �صدِر البيت ال�صِّ

ابقني، ملا فيه من جماٍل 
َّ

يه ال�ص وممَّا يالحُظ اأنَّ اأبا الف�صل قد جلاأ اإىل هذا اللَّون البديعي ب�صقَّ

ِب  عر ر�صاقًة وبهاًء. فمن �صواهد ال�رضَّ  اأ�صا�صه التَّناظر الإيقاعي الَّذي ي�صفي على ال�صِّ
ٍّ
مو�صيقي

:
)5(

ِل قوله الأوَّ

يوان: ق )3(. )1( الدِّ

)2(  حترير التحبري �ص 376.

)3( املثل ال�صائر 1: 272.

مع  األفاظها-  اأكرث  اأو  القرينة-  األفاظ  ت�صاوي  وهي:  )املماثلة(؛  املوازنة  من  النَّوع  هذا  على  البالغيني  بع�ص  يطلق   )4(

ل يف علوم البالغة العربية �ص 650- 651. مقابالتها يف القرينة الأخرى يف الوزن. املف�صَّ

يوان: ق )10(. )5( الدِّ
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ِم�ْضكاً َف�َضَمْمُت  ِبُقْبلٍة  َوَجــــاَد  َوْرَدا3-  َوَقـــَطـــْفـــُت  ُمــــَداَمــــًة  ــــــُت  َوُذْق

فقد منحت اجلمُل التَّاليُة: »�صمْمُت م�صكًا«، »ذْقُت مدامة«، »قطْفُت وردا« البيَت جر�صًا 

 وخا�صًة يف 
ُ

ًا جمياًل، واإيقاعًا رنَّانًا اأ�صفى على البيت َنَغمًا ر�صيقًا، تطمئنُّ له النَّْف�ص
ّ
مو�صيقي

قوله:)�صممت – قطفت(، وقوله:)م�صكًا – ورداً(؛ اإذ ا�صتخدم الوزن نف�صه )فعلت، فعاًل(. 

:
)1(

وقد بالغ اأبو الف�صل يف املوازنة يف اأثناء و�صِفِه ل�صمعٍة اإذ قال

ِج�ْضِمَها ِمثُل  َذاِئٌب  َوِج�ْضِمي  اأُقــْوُل  ـــِري َكــَمــا َدْمــَعــتــي َتْــِري2-  َوَدْمــَعــتُــهــا َتْ

الْهَوى ــَن  ِم ــاِن  ــبَ َذاِئ لََعْمِري  ِكالنَا  ِمــْن هْجِر3-  ــــارَي  َونَ ــٍر  ــْم ِمــْن َج َفــنَــاُرِك 

اأذًى ِمْن  تَُقا�ِضنْيَ  َقْد  َما  َعَلى  ــْدِري4-َواأنْــِت  ــاٍر َونـَـــاِرَي يف �ــضَ نَ ــْدُرِك يِف  َفــ�ــضَ

فلجاأ  ابقِة، 
َّ

ال�ص عِة  املقطَّ اأعجاِز   يف 
ِّ
البديعي اللَّوِن  اعتمد على هذا  قد   

َ
اعر ال�صَّ اأنَّ  ُيالَحُظ 

اِء املك�صوِر يف قوله: 
َّ
َر حرَف الر

َّ
؛ اإذ كر ويِّ

َّ
اإىل املوازنِة من جهة الوزن ومن جهة التَّقفية والر

)جتري، جمِر، هجِر، ناِر، �صدري(. ول مُيِْكُن بحاٍل من الأحواِل اأن نعدَّ اأبا الف�صل ُمَتَكلِّفًا 

ابقِة على كرثِة املوازنِة فيها، بل على العك�ص من ذلك كانت املوازنُة ر�صيقًة، 
َّ

يف الأبيات ال�ص

 يقت�صي التِّكاَء على هذا اللَّون 
ُ
اعر اعِر عنها؛ لأنَّ الغر�َص الَّذي يعاجُلُه ال�صَّ عفويًَّة، ل غنى لل�صَّ

ى بني جوانحه، لذا بنيَّ  معة، ونريان ع�صِقِه الَّتي تتلظَّ  يوازُن بني نرياِن ال�صَّ
ُ
اعر البديعي، فال�صَّ

ًا عاليًا.
ّ
الفرَق بني النَّاريِن من خالل املوازنِة الَّتي اأ�صفْت على الن�صِّ اإيقاعًا مو�صيقي

:
)2(

ب من املوازنة قوله ومن �صواهد هذا ال�رضَّ

احَل�َضا ْوَمِة  َمْه�ضُ املَتننَْيِ  َوحَمُْطْوَطِة  اللَّْم�ِص1-  ــَن  ِم تَــْدَمــى  الأْرَداِف  َمِة  ُمنَعَّ

ابقِة منبعٌث من توازن العباراِت ذات الإيقاع الواحد 
َّ

 يف الأبياِت ال�ص
ُّ
فاجلماُل املو�صيقي

والوزن الواحد، وخا�صًة يف قوله: )حمطوطة، مه�صومة(، وهذا ممَّا ي�صاعُد على تاآلف املقاطع 

ِة، واتِّ�صاق الكلم.
َّ
ال�صوتي

ب الثَّاين؛ األ وهو موازنة �صدِر البيت مع عجزه، فقد وردت يف موا�صَع  ا �صواهد ال�رضَّ اأمَّ

يوان: ق )15(. )1( الدِّ

يوان: ق )ح(. )2( الدِّ
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:
)1(

اعر منها قوله ة من ديوان ال�صَّ عدَّ

ــاً َعــْذب ــاَن  ــَك َف َوَرْدُت  ــاً  ــرِصْب � ــا  ــيَ َف ــَدا5-  ــْع ــضَ ـــاَن � ـــَك ـــمـــاً حَلـــْظـــُت َف ــــا َنْ َويَ

 بني »يا �رضبًا«، »يا جنمًا«، وبني »وردت، حلظت«، وبني »كان عذبًا، 
ُ
اعر فقد وازن ال�صَّ

وهذا  ْدِر،  ال�صَّ كلمات  لوزن  متامًا  مطابقًا  العجِز  كلمات  وزن  جاء  وهكذا  �صعدا«.  كان 

اعر؛ لأنَّ هذا النَّوَع  ِة قبل اأن يوردها ال�صَّ
َّ
ِة املو�صيقي

َّ
اأُ باملقاطِع ال�صوتي

َّ
امَع يتنب

َّ
التَّطابُق يجعُل ال�ص

ِة اإىل اأعلى م�صتوياتها، فتعرُف الأذُن الإيقاَع الَّذي �صياأتي 
َّ
اخلي من البديِع يرتفُع باملو�صيقا الدَّ

:
)2(

اعر. ومن ذلك اأي�صًاً قوله يف عجز البيت قبل اأن يورده ال�صَّ

ــاِرٍم بــاأبْــيَــ�ــَص �ــضَ ــــايِل  اآَم ــُت  ــْق ــلَّ ــابــِق 7- َوَع ـــيٍّ َواأْجـــــــَرَد �ــضَ ـــَر َخـــطِّ ـــَم ـــضْ َواأ�

�َضا�ِضٍع ــلَََّ  ُك الُْعال  نَْيِل  ِمــْن  بَْن  َفَقرَّ بَا�ِضِق8-  ُكـــلَّ  ــى  ــنَ ُ امْل ــِد  ــْع بُ ِمـــْن  َواأْدنـَـــــنْيَ 

ِل  ابقني؛ اإذ وازن يف البيت الأوَّ
َّ

فقد ا�صتخدَم اأبو الف�صل يف هذين البيتني �رضبي املوازنِة ال�ص

َر اأوزانًا بعينها 
َّ
�َص �صارم« وقوله: »اأ�صمر خطي«و »اأجرد �صابق«؛ اأي اأنَّه كر

ْ
ما بني قوله: »اأبي

ا يف البيت الثَّاين فقد  األ وهي: )اأفعل، فاعل(، اّلتي منحت البيت اإيقاعًا ر�صيقًا متناغمًا. اأمَّ

ًة، من جهِة وزن الكلمات؛ اإذ اعتمد على  وازن ال�صاعر ما بني �صدِر البيت وعجزه موازنًة تامَّ

بن، اأدنني(، و)من نيل، من بعد(، و)العال، املنى( و)كلَّ �صا�صع، كلَّ 
َّ
التَّناظر التَّام ما بني )قر

ِة اإىل م�صتوًى عاٍل. 
َّ
اخلي با�صق(، فارتفع باملو�صيقا الدَّ

:
)3(

ومن ذلك اأي�صًاً قوله

ـــِه َزْوَرِت ِطْيِب  ــْن  ِم اأَنْ  لْ  َزاَريِن  اإْن  ـــَرِق1-  احُل ِة  ــدَّ ــضِ � ـــْن  ِم اأَنْ  َلْ  ــا  ــَف َج َواإْن 

ِة 
َّ
املتاأتي ِة، 

َّ
اخلي الدَّ بالأنغاِم  عريِّ  ال�صِّ النَّ�صِّ  اإغناء  املوازنِة يف   

َ
اأثر  ُ نيِّ

َ
ُتب ابقَة 

َّ
ال�ص الأمثلَة  ولعلَّ 

الَّتي  ِة 
َّ
، وتاآلِف الفوا�صل ال�صوتي ْعريِّ اتِّ�صاِق البيت ال�صِّ اِعُد على 

َ
ُت�ص الَّتي  من توازِن الألفاِظ 

، وهي متيُل بفطرتها اإىل كلِّ ما 
َ

ُب الأُذَن، وُتطمِئُن النَّف�ص
ُ
متنُح الق�صيدَة عذوبًة وحالوًة، ُتِطر

. وهذا ما ذهب اإليه 
ٌ
هو متوازن ومعتدل، وتناأى عن املبعرث امل�صطرب الَّذي لي�ص له �صابط 

يوان: ق )10(. )1( الدِّ

يوان: ق )29(. )2( الدِّ

يوان: ق )28(. )3( الدِّ
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ابُن الأثرِي؛ اإذ راأى اأنَّ التوازَن يك�صُب الكالَم طالوًة ورونقًا ب�صبب العتدال؛ لأنَّ »مقاطَع 

 .
)1(

اَء فيه لو�صوحه«
َ
الكالِم اإذا كانت معتدلًة وقعت يف النَّف�ِص موقَع ال�صتح�صاِن، وهذا ل ِمر

ة:
َّ
اخلي ة بطاقاٍت من الإيقاعات الدَّ

َّ
ومن املح�صنات التي ترفد املو�صيقا اخلارجي

4- التَّ�رصيع:

 ، ويِّ
َّ
والر الوزِن،  يف  عجزه؛  يف  جزٍء  واآخر  البيت،  �صدِر  يف  جزٍء  اآخر  »ا�صتواِء 

عراء، وخا�صًة يف  . ويعدُّ التَّ�رضيع من اأكرث فنون البديع ا�صتخدامًا عند معظم ال�صُّ
)2(

والإعراب«

ِل وهلٍة  امِع يف اأوَّ
َّ

عراء يف اإعالم ال�ص مطالع ق�صائدهم، وقد اأرجع ذلك ابن ر�صيق اإىل رغبة ال�صُّ

الَّتي  الفنون امل�صتح�صنة  . وهو فوق هذا وذاك من 
)3(

 بدوؤوا يف كالٍم منظوٍم غرِي منثوٍر
ْ
اأنَُّهم

ُزُه عن فنون القول الأخرى. ومن املالحِظ قلَُّة وروِد هذا الفنِّ 
ِّ
ًا، ميي  رونقًا خا�صّ

َ
ْعر متنح ال�صِّ

يف اأ�صعاِر اأبي الف�صل؛ اإذ مل يتجاوز التَّ�رضيع يف ديوانه اأحد َع�رَضَ مو�صعًا فقط، ولعلَّ ذاك عائٌد 

ما مطالع ق�صائده. ولبدَّ من الإ�صارة يف 
َّ
عرّي، ول�صي اإىل �صياع معظم اإنتاج اأبي الف�صل ال�صِّ

يَع ل يخت�صُّ مبقدماِت الق�صائد فح�صب، بل ميكُن اأن َيِرَد يف اأثنائها  هذا املو�صع اإىل اأنَّ التَّ�رضْ

 .
)4(

ِتِه مادَّ نه من �صنعته، وكرثِة  اعر، ومتكُّ ال�صَّ عريَِّة عند  ال�صِّ امللكِة  ِة  قوُّ اأي�صًاً، وهو دليٌل على 

:
)5(

ومن �صواهد التَّ�رضيع يف مطالع ق�صائد اأبي الف�صل قوله

ــاِرِق ــْن َجــوِّ بَ  ِم
ِّ
ــي ـــاِل احَل َعا�ِضِق1- اأبَــْعــَد اْرِتَ َقْلُب  الْــهــَوى  يَ�ْضُلو  اأْن  ــُل  ــوؤَمِّ تُ

:
)6(

وقوله

ـــْن َفــَلــِق ــَت َع ــْي ــَل ــُل هــالَّ اْنَ ــْي الــقــلــِق1- يَــا لَ َعــَلــى  يِل  ـــْبَ  �ـــضَ َول  ُطـــْلـــَت 

)1( املثل ال�صائر 1: 272.

)2( �رضح الكافية �ص188

)3( العمدة 1: 150.

)4( العمدة 1: 150. 

يوان: ق )29(. )5( الدِّ

يوان: ق )ن(. )6( الدِّ
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:
)1(

ومن �صواهد التَّ�رضيع يف اأثناء الق�صيدة قوله

اِبي التَّ�ضَ ــِل  َو�ــضْ َعلى  ــــِدْم  اأُْق َوَلْ  ِبـــَعـــاِب5-  ـــــُه  اأَُدنِّـــــ�ـــــضَ اأْن  ـــــَة  ـــــاَف خَمَ

الأذَن  »اأنَّ  البيطار يف:  �صفيق  د  كتور حممَّ الدُّ تعبري  فكائٌن على حدِّ  الفنِّ  ا جماُل هذا  اأمَّ

ِل، ويكون ذلك اأح�صَن واأطرَف  ْطِر الأوَّ ويَّ يف البيِت، فاإذا به يفجوؤها يف اآخر ال�صَّ
َّ
 الر

ُ
تنتظر

ِل؛ لأنَّ الأذَن تكوُن قد اعتادت على ورود حرِف  اإذا ما جاء يف اأثناِء الق�صيدِة بعد البيِت الأوَّ

. وبذلك يرتفع 
)2(

َعُه ولتنتظره فيه« ويِّ يف القافيِة وحَدَها، فاإذا بها تلتقيه يف مو�صٍع ل تتوقَّ
َّ
الر

ة املنبعث من التَّ�رضيع.
َّ
اخلي اإيقاع املو�صيقا الدَّ

ة:
َّ
اخلي عر الدَّ ة الَّتي تغني مو�صيقا ال�صِّ

َّ
ومن الفنون البديعي

5- اجلنا�ص:

اينُّ بقوله: هو »بياُن املعاين  مَّ ُّ
الر ُه  التَّجني�ص، والتَّجان�ص، واملجان�صة، وقد حدَّ ويقال له: 

. وهذا يعني اأنَّ تتفَق الألفاُظ يف النُّطِق، 
)3(

باأنواٍع من الكالِم يجمُعَها اأ�صٌل واحٌد من اللَُّغِة«

اأن نوجزها ب�رضبني  مُيِْكُن  اأ�رضٍب عديدٍة  اإىل  العلماُء اجلنا�َص  م 
َّ

ق�ص املعنى، وقد  وتختلَف يف 

اثنني فقط؛ هما:

وعدِدَها،  احلروِف،  نوِع  جهِة  من  كاماًل  اتِّفاقًا  اللَّفظاِن  فيه  اتََّفَق  ما  هو   : التَّامُّ اجلنا�ص   -  

وترتيبها، وحركاتها.

.
)4(

- اجلنا�ص النَّاق�ص: وهو الَّذي يكوُن فيه لفظا اجلنا�ِص خمتلفني اختالفًا طفيفًا

اعر البتََّة، بل كان كلُّ التَّجني�ص يف ديوانه ناق�صًا، وهو  ومل يرْد اجلنا�ُص التَّامُّ يف ديوان ال�صَّ

 -
)5(

 بقوله : »هو اأكمُل اأ�صناِف التَّجني�ِص واأعالها رتبًة«
ُّ
 برتبة التَّام - الَّذي و�صفه احللِّي

َ
لي�ص

يوان: ق )7(. )1( الدِّ

را�صة: 475. )2( ديوان �صعراء بني كلب، الدِّ

)3( حترير التحبري �ص 102.

ة 632- 635.
َّ
ل يف علوم البالغة العربي )4( البالغة والتحليل الأدبي �ص 201، املف�صَّ

)5( �رضح الكافية �ص 64.
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ة واملعنويَّة. ومن ذلك 
َّ
، ولكنَّه ل يقلُّ عنه �صاأنًا من حيث قيمته املو�صيقي

ِّ
من حيُث اجلماِل الفني

:
)1(

قول اأبي الف�صل يف و�صف زامر اأ�صود

َح�َضناً ــِه  ِب ــهــاً  َوْج َمِْل�َضنَا  ــاُل  ــَخ تَ لـَـِبــِق3-  ــِجــٍب  ــْع ُم ــاٍل  ــَخ َك ــِه  ــْي ِف ــاَر  ــضَ � اإْذ 

، وبني ال�صم  نِّ فقد جان�ص اأبو الف�صل يف هذا البيت بني الفعل )تخال(؛ وهو من اأفعال الظَّ

امِر الأ�صوِد اأجمل  ابق مل يجْد و�صفًا لهذا الزَّ
َّ

اعر يف البيت ال�ص اَمُة. وكاأنَّ ال�صَّ )خال(؛ اأي: ال�صَّ

امر  من )اخلال(، فاخلاُل نكتٌة �صوداُء يف الوجنِة، تزيد من بهاِء الوجه وجماله، متامًا كهذا الزَّ

:
)2(

الَّذي زاد من جمال جمل�ص الطرب وح�صنه. ومن ذلك اأي�صًاً قوله

الْر اإل  َدَعْوَت  ي  الَقا�ضِ َجْعَفر  اأبي  َداِعنَاِعي  اأْم  اأنْــــَت  ـــاٍع  نَ يـُـــْدَر  ــْم  ــَل َف َرَدى 

با�صتثناء  نف�صها،  احلروف  من  املوؤلَّفتني  و)داٍع(  )ناٍع(  لفظتي  بني   
ُ

التَّجني�ص وقع  فقد 

ِل، اإ�صافة اإىل اأنَّهما جاءتا على الوزن نف�صه؛ األ وهو وزن )فاعل(. ومن املالحظ  احلرف الأوَّ

َ مدى  اعر متكلِّفًا، ليبنيِّ ٍة �صاقها ال�صَّ
َّ
َد زخرفٍة لفظي

َّ
ابق، مل يكن جمر

َّ
 يف البيت ال�ص

َ
اأنَّ التَّجني�ص

اعر مل يجد �صوى هاتني اللَّفظتني ليكمَل  مقدرته اللُّغويَّة، بل على العك�ص من ذلك؛ فكاأنَّ ال�صَّ

اعر يف �صدر البيت لفظتني الأوىل )ناعي( والثَّانية  بهما املعنى الَّذي اأراد نقله، فقد اأورد ال�صَّ

امُع: من هذا الَّذي نقَل خرَب الوفاة ؟! اأهو ناٍع ينعى 
َّ

)دعوت(، لذا كان لبدَّ اأن يت�صاءل ال�ص

ى  اأدَّ قد  اجلنا�َص  اأنَّ  يالحُظ  هنا  ومن  والعطب؟!  الهالك  اإىل  النَّا�ص  يدعو  داٍع  اأم  ا�صي،  القَّ

ي. ٌة، والثانيُة: معنويٌَّة �صاعدت على اإي�صاح الفكرة يف ذهن املتلقِّ
َّ
تني؛ الأوىل: مو�صيقي مهمَّ

:
)3(

عر ومن ذلك اأي�صًاً قوله ي�صف اأنواع ال�صِّ

ــِه ــِم ــاِئ ــَط لَ يف  ــِك  ــضْ ــ� ــامْلِ َك ــُه  ــْن ــِم َف ـــِه2-  ـــِغ ـــداب َم يِف  ـــِك  ـــضْ ـــ� َ ـــامْل َك َوِمــــْنــــُه 

ك(؛ اأي: اجللد. فالختالف 
ْ

ب، و)املَ�ص
ْ
ي ِك(؛ اأي: الطِّ

ْ
اعر بني كلمتي )امِل�ص فقد جان�ص ال�صَّ

، والقول يف هذه 
)4(

ف(
َّ
حا�صٌل يف احلركاِت، وهذا ما اأطلق عليه البالغيون )اجلنا�ص املحر

يوان: ق )27(. )1( الدِّ

يوان: ق )25(. )2( الدِّ

يوان: ق )م(. )3( الدِّ

ل �ص 637.  )4( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 553، �رضح الكافية �ص 56، املف�صَّ
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 الَّذي اأ�صفته على 
ِّ
ابقة، فهي اإ�صافًة اإىل الإيقاع املو�صيقي

َّ
املجان�صة كالقول يف املجان�صِة ال�ص

ز بني غثِّ 
ِّ
البيت مل تق�صد لذاتها، بل اقت�صاها املعنى الَّذي طرقه اأبو الف�صل عندما اأراد اأن ميي

:
)1(

عِر و�صمينه. ومن �صواهد التَّجني�ص اأي�صًاً قوله ال�صِّ

َفَغَدْوا َغْفَلًة  َعلْيِهْم  الــِفــَراُق  �َضَطا  ــَرِق9-  ــَف ِة ال ــدَّ ــضِ ــاً ِمـــْن � ــَرق ِمـــْن َجــــْوِرِه ِف

؛ اإذ وقعت 
)2(

األفاظٍ على غري املاألوِف ابق بني ثالثِة 
َّ

اأبو الف�صل يف البيت ال�ص فقد جان�ص 

ِق( 
َ
)الَفر اأي: جمموعات، ولفظة  قا«؛ 

َ
البني، ولفظة »ِفر اأي:  املجان�صة بني لفظة »الفراق«؛ 

اَق �صتََّت �صمَل 
َ
ت املعنى على اأح�صِن وجٍه؛ لأنَّ الفر الَّتي تعني اخلوف. وكلُّ هذه الألفاظ اأدَّ

َق اأكباَدُهم اخلوُف واجلزع. فجمال اجلنا�ص اإذاً 
َ
قنْيَ متباعدين، وقد َفر

ِّ
ِة الَّذين غدوا متفر

َّ
الأحب

، وهذا 
)3(

للة ة نف�صها مع اختالف الدَّ
َّ
ورة اللَّفظي منبعٌث من كونه يعيُد على ذهن املتلّقي ال�صُّ

ق  ل اإىل املعنى الَّذي اأراده املتكلِّم، عندها تتحقَّ امع اإىل اإعمال الفكر، حتَّى يتو�صَّ
َّ

ممَّا يدعو ال�ص

ٌة ممتعٌة، تزيد من جمال البيت 
َّ
ٌة فني

َّ
متعة اكت�صاف املعنى وجالئه. فاجلنا�ص وفق ما تقدم عملي

ْهَن ي�صتمتُع باكت�صاف املعاين الغام�صِة، وهو م�صتمتٌع باملو�صيقا املن�صابِة  ، وجتعل الذِّ عريِّ ال�صِّ

من الألفاِظ املت�صابهة املتجان�صِة.

مرًة، وهذا  �صبٍع وع�رضين  ال�صاعر زهاَء  ديوان  اجلنا�ص يف  فقد ورد  اأمٍر  يكن من  ومهما 

�صعراء  من  كغريه  ا�صتخدامه  يف  يبالغ  ومل  كثرياً،  الفنِّ  بهذا  يحتِف  مل  اعر  ال�صَّ اأنَّ  على  يدلُّ 

يقود  املعنى، فهو كما لوحظ مل يكن  يقت�صيها  الَّتي  املوا�صع  ي�صتخدمه يف  بل كان  نعة،  ال�صَّ

املعنى نحو التَّجني�ص؛ فذلك يوؤدي اإىل ف�صاد املعنى ب�صبب اإقحام بع�ص الألفاظ الغريبة الَّتي ل 

عر، بل كان املعنى هو الَّذي  يقود اأبا الف�صل نحو  تخدُم الفكرَة واملعنى الَّذي هو جوهر ال�صِّ

التَّجني�ص. ومن هنا ُيالحُظ اأنَّ اجلنا�َص قد قام بوظيفتني:

النُّفو�َص  جتتذَب  اأن  �صاأنها  من  التَّكرار،  خالل  من  ٍة 
َّ
داخلي مبو�صيقا  عر  ال�صِّ رفد  الأوىل: 

وُتْطِرَب الآذان.

يوان: ق )26(. )1( الدِّ

نعة؛ لأنَّ الكلمتني تتقابالن وتنفرد الأخرى من غري قرينة. ن�رضة الإغري�ص �ص 49. )2( عدَّ العلوي التثليث ف�صاداً يف ال�صَّ

ل �ص 639. )3( املف�صّ
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والثانية: اإ�صهام التَّجني�ص يف جالء املعنى واإي�صاحه. وهذه الوظيفُة هي الَّتي ترتقي باجلنا�ص، 

 ل 
ٌ
 من الف�صيلة اأمر

َ
وتعطيه الف�صيلة، على حدِّ تعبري اجلرجاينِّ القائل: اإنَّ »ما يعطي التَّجني�ص

تح�صٌن... ذلك اأنَّ املعاين ل تديُن 
ْ

 اإل بن�رضِة املعنى؛ اإذ لو كان باللَّفِظ وحَدُه ملا كان فيه ُم�ص
ُّ
يتم

 اإليه؛ اإذ الألفاُظ خدُم املعاين.. فمن ن�رض اللَّفَظ على املعنى 
ُ

يف كلِّ مو�صٍع ملا يجذبها التَّجني�ص

. ولن اأطيَل احلديَث عن ق�صية املعنى؛ اإذ �صاأفرُد لها 
)1(

كان كمن اأزال ال�صيَء عن جهته...«

ف�صاًل كاماًل يف اأثناء درا�صة الظواهر املعنوية يف �صعر اأبي الف�صل.

6- لزوم ماليلزم:

َلِة- مبا لي�ص بالزٍم يف مذهب  - وما يف معناه من الفا�صِ ويِّ
َّ
هو اأن يجيَء قبل حرِف الر

، وقد عدَّ ابُن الأثري هذا الفنَّ من اأ�صقِّ الفنوِن 
)3(

ة، ويلتزم يف بيتني اأو اأكرث
َّ
 اأو التقفي

)2(
جع

َّ
ال�ص

اللَّوَن  اإنَّ هذا  يقال:  اأن  . وبناًء عليه ميكُن 
)4(

ُيْلِزُمُه ما ل  يلتزُم   
َ
اعر ال�صَّ واأبعِدَها م�صلكًا؛ لأنَّ 

 يف 
ُّ
اعِر، وطول باعه، ووفرُة مادته. وقد ورَد هذا الفنُّ البديعي ِة طبع ال�صَّ  يدلُّ على قوَّ

َّ
البديعي

:
)5(

م امل�صمومة يف البيتني التاليني اعِر مراٍت عديدٍة، منها التزامه الالَّ ديوان ال�صَّ

َحاَب اجَلْوَد ِمن َرُجٍل ُلْوُب1-َوَكْيَف نَْرُجو ال�ضَّ َم�ضْ َوهـــَو  ــِه  ــْي ِف ــْرُ  ــطَّ ال يـَـْطــَمــُع  ل 

لُه ــَدرَّ  َم ل  تَْي�َضاً  ْحــِلــُب  اأَ بَْحُت  ــُلــْوُب2-اأ�ضْ حَمْ التَّْي�َص  اأنَّ  ــنَّ  َظ ــْن  َم َوالتَّْي�ُص 

 ،
)6(

ويِّ فهي ردٌف
َّ
ا الواو الَّتي قبل الر ابقِة الباء امل�صمومُة، اأمَّ

َّ
ة ال�ص

َّ
ويِّ يف الثنائي

َّ
فحرُف الر

اعر يف  ِويِّ ل مندوحَة لل�صَّ
َّ
كِر قبل الر ؛ لأنَّه واجُب الذِّ دف داخاًل يف هذا الفنِّ

ّ
ول يعدُّ الر

م. العدول عنه، فال�صاعر هنا قد التزم حرَف الالَّ

)1( اأ�رضار البالغة يف علم البيان، الإمام عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق: ال�صيد حممد ر�صيد ر�صا، �ص 5. 

)2( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 569- 570.

)3( م�صطلحات نقدية �ص 417.

)4( املثل ال�صائر 1: 261.

يوان: ق. )5( الدِّ

وي مبا�رضة. العرو�ص واإيقاع ال�صعر �ص 120.
َّ
)6( الردف: حرف لنيِّ )واو، األف، ياء( ياأتي قبل الر
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:
)1(

ِة الَّتي قال فيها
َّ
الي عِتِه الدَّ اكنة يف بيتني من مقطَّ

َّ
ومثل ذلك التزاُم اأبي الف�صل اجليم ال�ص

ــَدا َوْج َفبََكى  ــَمــى  َواحْلِ ــداً  َنْ ــَر  تـَـَذكَّ ــدا1-  َنْ َو�َضَقى  ــَمــى  احْلِ اهللُ  �َضَقى  ـــاَل  َوَق

يًَّة
َع�ضِ ــى  ــَزاَم اخُل ــَفــا�ــُص  اأنْ َوَحــيَّــتــُه  َوْجــدا2-  ــُه  لَ ــِدْيِ  ــَق ال ــَوْجــِد  الْ اإل  َفَهاَجْت 

ُه بها.
َ

 نف�ص
ُ
اعر اكنُة فقد األزم ال�صَّ

َّ
ا اجليم ال�ص اُل امل�صبعُة األفًا، اأمَّ ٌ الدَّ ويُّ كما هو بنيِّ

َّ
فالر

:
)2(

دف اأي�صًاً
ِّ
اء املفتوحة قبل الر

َّ
وممَّا يدخُل يف هذا الباب قوله ملتزمًا الر

ــِه ــْوِن لَ يِف  ــَل  ــْي ــلَّ الْ ــي  ــضِ ــَر� َف َحــكــى  ـــِطـــَراِر1-  ـــَد ا�ـــضْ ـــْن َفــَقــابَــلــُه الــــبَــــْدُر ِع

ـَمــاِم الــتَـّ يِف  ًة  ُغـــــرَّ ــــُه  لَ ـــاَن  ـــَك َف َاِر2-  الــــ�ــــرصَّ يف  ــــــِرِه  ــــــاِف حِلَ ـــــاًل  ـــــْع َونَ

ة الَّتي مدَح فيها معزَّ 
ّ
مي اء املفتوحة يف بيتني من ق�صيدته الالَّ اعر اأي�صًاً الطَّ وقد التزم ال�صَّ

:
)3(

ولِة، والَّتي قال فيها الدَّ

َعاِمٍر اآِل  ِمــْن   
َّ
َواحَلــي َحلباً  �َضَقى  ِمْهَطاُل12-  ]نَ�َضاِئ�َص[  ــْن  ِم ـــَواَل  تَ هـــِزْيٌ 

ُمنَاِقٍف ِمْن  الَقنَا  ِفيِه  اأثَمَرْت  َفَكْم  ــاُل13-  ــَط ــَواِرَم اأبْ ــضَّ ــ� ــْت ِفــيــِه ال ــبَ ــَع ـــْم اأتْ َوَك

اُد على  م يالحُظ اأنَّ اأبا الف�صل قد جت�ّصم عناء هذا الفنِّ الَّذي اأجمع النُّقَّ من خالل ما تقدَّ

ًة رقراقًة، ل يبدو 
َ

َنًة، �صِل�ص
ِّ
�صعوبته، دون اأن ي�صتكره طبعه، ويكدَّ قريحته، بل جاءت قوافيه لي

 حاذٌق 
ٌ
�صاعر اإل  وق، وهذا ل يقوى عليه  الذَّ النَّف�ص، ويعافه  تاأنفه  الَّذي  التكلُّف  اأثر  عليها 

ِن عائٌد اإىل تلك املو�صيقا الَّتي 
ِّ

ٌن من �صنعته. ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ جمال هذا املح�ص متمكِّ

 من اأركان املو�صيقا 
ٌّ

ويِّ الَّذي هو ركٌن اأ�صا�صي
َّ
 حرَف الر

ُ
ي�صفيها على القافية، فالأذُن تنتظر

ُب له الأذُن، وترتاح 
َ
ويِّ بحرف اآخر َتْطر

َّ
 حرَف الر

ُ
اعر ِة للق�صيدِة، وعندما ي�صفُع ال�صَّ

َّ
اخلارجي

.
)4(

ُ
له النَّْف�ص

ََّة للنَّ�صِّ 
ناِت كانت ترفُد املو�صيقا اخلارجي

ُّ
ويف نهاية املطاف لبدَّ من تاأكيد اأنَّ هذه املح�ص

يوان: ق )هـ(. )1( الدِّ

يوان: ق )و(. )2( الدِّ

يوان: ق )35(. )3( الدِّ

را�صة: 474.  )4( ديوان �صعراء بني كلب، الدِّ

Abi_elFadl_Book.indb   141 18/5/10   11:17 AM



142

ن�صٍّ  خلْلِق  ُة، 
َّ
اخلي والدَّ ُة 

َّ
اخلارجي املو�صيقا   

ُ
فتت�صافر ر�صيقٍة،  عذبٍة  ٍة 

َّ
داخلي مبو�صيقا  عريِّ  ال�صِّ

ٌة، تغني الن�صَّ باإيقاعاٍت تتناغُم مع 
َّ
ٌة �صوتي

َّ
، متاآلٍف، من�صجٍم، ت�صوُدُه وحدٌة مو�صيقي �صعريٍّ

 الب�رضيََّة 
َ

، ويطرُب ل�صماِعِه؛ لأنَّ النَّف�ص عريِّ ي على العمِل ال�صِّ اعِر، فيقبُل املتلقِّ اإح�صا�صاِت ال�صَّ

اعيَة اإليه، تطمئنُّ لتلك املو�صيقا، في�صعر القارُئ بارتياٍح اإزاء هذا النَّ�صِّ 
َّ

اقَة للجمال، ال�ص التَّوَّ

عريََّة اإىل ذهن   اأن ُي�رَضَِّب م�صاميَنُه ال�صِّ
ُ
اعر ُة، ي�صتطيُع ال�صَّ

َّ
احُة النَّف�صي

َّ
اأو ذاك، وعندما حت�صُل الر

 
ُ
اعر ال�صَّ ا�صتكره  اإذا  تتحقق  ل  الغاية  هذه  اأنَّ  اإىل  املقام  هذا  يف  الإ�صارِة  من  ولبدَّ  ي.  املتلقِّ

اأيَّ جماٍل   
َّ
الأدبي العمَل  متنُح  الَّتي ل  ناِت، 

ِّ
املح�ص �صبيل حتقيق هذه  قريحَتُه، وكدَّ ذهَنُه يف 

ِع. وهذا ما 
ْ
ب الطَّ باأماكَن لئقٍة، وكانت وليدَة  اأو �صبَه عفويٍَّة، واإذا نزلْت  اأتت عفويًَّة  اإذا  اإلَّ 

ا وردت يف  نات الَّتي مل ترد لذاِتَها اإنَّ
ِّ

 اأبي الف�صِل؛ اإذ اإنَّه ملْ ُيكرِثْ من هذه املح�ص
ُ
ْعر كان عليه �صِ

ُن مكانها غرُيَها، وهو كما اأُ�صرْيَ �صابقًا مل ُيَغلِّْب 
ُ

املوا�صِع الَّتي اقت�صاها املقام، بحيث ل َيْح�ص

اللَّفَظ على املعنى، بل كانت األفاُظُه خادمًة ملعانيه وتابعًة لها.

: ثالثاً : اجَلانُب اللُّغويُّ والنَّحويُّ

ا الأوىل  عر. اأمَّ �صوف اأدر�ص يف هذا اجلانب ق�صيتني اثنتني هما: غريب اللُّغة، و�رضائر ال�صِّ

 
ُّ
ف�صاأقف عليها ب�صيٍء من التَّف�صيل يف اأثناء درا�صة الظواهِر املعنويَّة يف �صعر اأبي الف�صل. واملهم

اِج،  ْد الغريب، ومل ي�صغف به، كاأولئك الَّذين ا�صتهروا به؛ كروؤبَة، والعجَّ اأنَّ اأبا الف�صل مل يتعمَّ

اعي النمريّي، ومزاحم 
َّ
َة، وابِن مقبٍل، وابِن الأحمِر، وحميد بن ثور الهاليّل، والر مَّ ُّ

وذي الر

ُتَطاِلُعَنا يف  اّلتي كانت  الغريبِة  الألفاِظ  ا بع�ُص  اأمَّ  .
)1(

الغريب اأ�صحاب  العقيلي، وغريهم من 

ها  ِة التقليديَِّة- فكان مردُّ
َّ
�صعر اأبي الف�صل بني الفينة والأخرى - وخا�صًة يف ق�صائِدِه املدحي

على  احلا�رض،  الوقت  يف  ماأنو�صًة  ماألوفًة  الألفاُظ  تلك  َتُعْد  مل  اإذ  العهِد؛  وطوَل  الزمن،  ُبْعَد 

خالف ما كانت عليه �صابقًا.

ما 
َّ
، ول�صي عريِّ ولعلَّ قلََّة الغريِب يف �صعر اأبي الف�صل عائدٌة اإىل �صياع معظِم اإنتاجه ال�صِّ

را�صة: 476. )1( ديوان �صعراء بني كلب، الدِّ
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ق�صائد املدح والفخر، مبا فيها من و�صٍف للمفاوِز، واملجاهِل، وال�صعايل، وغري ذلك ممَّا يكرُث 

ذكره عند اأ�صحاب الغريب.

عراء؛  ة ال�صُّ َُّة الثَّانيُة؛ األ وهي )�رضائر ال�صعر(: فهي من الق�صايا املاألوفة عند عامَّ
ا الق�صي اأمَّ

اأو  بزيادٍة  اللَّفظِة  بنية  التغيري يف  اإىل  اأحيانًا   
ُ
اعر ال�صَّ  

ُّ
ُي�صطر فقد  رين.  متاأخِّ اأم  كانوا  مني  متقدِّ

دِة بقيود الوزن والقافية. وقد دخلت 
َّ
عِر على �صورِتِه املعروفِة املقي  له بناُء ال�صِّ

َّ
نق�صاٍن، حتَّى يتم

 اإىل 
َ
اعر ورَة قد تدفع ال�صَّ ؛ اإذ اإنَّ ال�رضَّ ، والنَّقديِّ ،والنَّحويِّ ورُة يف مياديِن البحِث اللُّغويِّ ال�رضَّ

اد  ، وهذا ما دفع النقَّ كيِب اللُّغويِّ تغيرِي �صورِة اللَّفظِة، اأو خمالفِة القيا�ِص يف بناء اجلملة اأو الرتَّ

 .
)1(

قبيحها من  وراِت  ال�رضَّ ِن 
َ

َح�ص لتبيان  املرهف؛  هم 
ِّ

وح�ص ذوِقهم،  اإعماِل  اإىل  والبالغيني 

عريَّة اأق�صامًا ثالثًة: ورات ال�صِّ مَ ال�رضَّ َّ
وعلى اأيِّ حاٍل ميكُن اأن ُتَق�ص

كيب، �صواء اأكان احلذف  • �رضورات احلذف: اأي احلذف الَّذي يطراأ على اللَّفظة، اأو الرتَّ
ة   ماألوف عند عامَّ

ٌ
حرفًا، اأم حركًة، اأم عاماًل. ومن ذلك )حذف نون مل يكن(، وهذا اأمر

:
)3(

ًة واحدًة يف �صعر اأبي الف�صل؛ اإذ قال
َّ
، و قد وردت هذه ال�رضورة مر

)2(
ال�صعراء

ثــْوبــاً ــْيــُب  الــ�ــضَّ ــايِن  ــ�ــضَ َك اأْن  َّــــا  َومَل ــاِب1-  ــيَ ــث ال تـَــْغـــيـــِر  ــــــَت  َوْق ــــُك  يَ َوَلْ 

اعر النُّون، وعني الفعل، وهي الواو يف )يكون(، وحقُّ هذه النُّون اجلزم  فقد حذَف ال�صَّ

الَّذي  العلَّة  ي�صبهها بحرف  العرب  بع�ص  اأنَّ  اإلَّ  اكنني، 
َّ

ال�ص دفعًا للتقاء  الواو  بلم، وحذف 

ا اإذا جاء بعدها ا�صٌم حملَّى بـ)األ( التَّعريف اأثبتها، كقولنا: )مل  يحذف عند اجلزم، فيحذفها. اأمَّ

جل(، وهناك من يجريها مع )األ( التعريف جمراها مع ما لي�صت فيه؛ وفريٌق اأخر ل 
َّ
يكن الر

.
)4(

يجيز ذلك

اعر قرينًة  ومن ذلك اأي�صًاً )حذف همزة ال�صتفهام( �رضيطة اأن يوؤمن اللَّب�ص، اأو اأن ُيبقي ال�صَّ

)1( م�صطلحات نقديَّة �ص 324- 324.

كتور رم�شان عبد التواب، الزهراء لالإعالم العربي، ط1،  اعر يف ال�رصورة، للقزاز القريواين، حتقيق الدَّ )2( ما يجوز لل�شَّ

اإبراهيم حممد دار الأندل�ص للطباعة  1992م، �ص 172. العمدة 2: 255.، �رضائر ال�صعر، لبن ع�صفور الإ�صبيلي، ت: 

والن�رص، ط1، 1980م، �ص 115.

يوان: ق )7(. )3( الدِّ

)4( ما يجوز لل�صاعر يف ال�رضورة �ص 172- 173، �رضائر ال�صعر 115- 116.
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، وقد اأ�صار ابُن ر�صيق اإىل رداءة حذفها يف الكالم املنثور، واأجاز 
)1(

دالًَّة على الهمزة املحذوفة

، لذا جند اأنَّ اأبا الف�صل مل يحذفها اإلَّ يف مو�صعني اثنني، ويف كال املو�صعني 
)2(

ذلك يف املنظوم

:
)3(

ترك قرينًة تدلُّ عليها، فقد قال

ِبي َحـــلَّ  ــَدمــا  ــْع بَ اأْدِري  ــُت  َفــَلــ�ــضْ ــِه4-  ــضِ ــ� ــق ِن اأْم  ـــــُف  ـــــَل اأتْ ـــِه  ـــِك ـــضْ ـــ� مِبَ

:
)4(

وقال اأي�صًاً يف مو�صٍع اآخر

ي َدَعْوَت اإل الْر َداِع1-نَاِعي اأبي َجْعَفَر الَقا�ضِ اأْم  اأنْــــَت  ـــاٍع  نَ يـُـــْدَر  ــْم  ــَل َف َرَدى 

)اأم(  املحذوفة، وهي  الهمزة  على  دالًَّة  قرينًة  اأبقى  البيتني  الف�صل يف كال  اأبا  اأنَّ  يالحظ 

ل: اأمب�صكة اأتلف اأم نق�صه، ويف البيت الثاين: اأناٍع اأنت  املعادلة، فتقدير الكالم يف البيت الأّوَّ

مت على »اأم« اأم مل  اأم داٍع. ومهما يكن من اأمٍر فقد اأجاز الّنحويون حذف الهمزة �صواًء تقدَّ

.
)5(

مها تتقدَّ

ورة،  ورات الَّتي جلاأ اإليها ال�صاعر )ق�رض املمدود(، وقد اأجاز النَّحويون هذه ال�رضَّ ومن ال�رضَّ

ا يردُّ ال�صم  اعر عندما يق�رض املمدود اإنَّ ، وعلَّة ذلك اأنَّ ال�صَّ
)6(

واختلفوا يف جواز مدِّ املق�صور

ورة يف مو�صعني اأي�صًاً،  ، وقد جلاأ اأبو الف�صل اإىل هذه ال�رضَّ
)7(

ائد منه اإىل اأ�صله؛ اأي حذف الزَّ

:
)8(

لهما قال يف اأوَّ

َواجَلَفا الَْهْجِر  َعَلى  َمطبُوعاً  ُكْنَت  َطْبِعي؟!2-اإَذا  َفــاأْجــَعــَلــُه  ــْبٌ  �ــضَ يِل  ـــَن  اأيْ َفــِمــْن 

اأنَّ  اإىل  التفعيلة) مفاعلن(. وقد ذهب ابن منظوٍر  فاأبو الف�صل ق�رض لفظ )اجلفاء( لت�صبَح 

ا الأزهريُّ فقد قال: »اجلفاء: ممدوٌد عند النَّحويني، وما علمْت اأحداً  ، اأمَّ ُ ومُيَدُّ هذا اللَّفظ ُيْق�رضَ

)1( ما يجوز لل�صاعر �ص 268؛ ن�رضة الإغري�ص يف ن�رضة القري�ص �ص 278، �رضائر ال�صعر �ص 158. 

)2( العمدة 2: 259.

يوان: ق )22(. )3( الدِّ

يوان: ق )25(. )4( الدِّ

)5( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لبن ه�صام الأن�صاري، ت: الدكتور مازن املبارك، جامعة البعث. �ص 19- 20.

)6( العمدة 2: 255، �رضح ابن عقيل، لبن عقيل الهمداين امل�رضي، ت: قا�صم ال�صماع الرفاعي، دار القلم: بريوت- لبنان، 

ط1، 1987م، 2: 452.

عر �ص 116. )7( ما يجوز لل�صاعر �ص 268، ن�رضة الإغري�ص �ص 259، �رضائر ال�صِّ

يوان: ق )ي(.  )8( الدِّ
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.
)1(

اأجاَز فيه الق�رض، وقد جفاه جفواً وجفاًء«

 :
)2(

ويف املو�صع الثاين قال اأبو الف�صل

اللَِّوا ــَع  َرَف ــْد  َوَق ُمْنهِزٌم  ْبُح  وال�ضُّ ــا10-  ِلــيـَـْخــبـُـ�ــضَ ـــالِم  ـــظَّ ال ُجـــْنـــُح  ـــــِرِه  اإث يِف 

اية. فقد حذف اأبو الف�صل الهمزة تخفيفًا، وهذا 
َّ
فالق�رض حا�صٌل يف كلمة )لواء(؛ اأي: الر

 �صائٌع يف لغة العرب.
ٌ
اأمر

ورات  ال�رضَّ من  ورة  ال�رضَّ هذه  وتعدُّ   ،
)3(

د( امل�صدَّ )تخفيف  اأي�صًاً  لل�صاعر  يجوز  وممَّا 

ورة  رت هذه ال�رضَّ
َّ
، وقد تكر

)4(
امل�صتكرهِة يف ح�صو البيت، يف حني ل تكون كذلك يف قافيته

:
)5(

يف ديوان اأبي الف�صل يف �صتَِّة موا�صَع كلُّها يف ح�صو البيت، ومن ذلك قوله

اأْن بَــْعــِد  ــْن  ِم ُجــيـُـْوبـَـنـَـا  نَ�ُضقُّ  ِظْلنَا  ُذيـُـــــول9-  ُذَراُه  يِف  ُر  ـــــــــرِّ ُنَ ـــا  ـــن ُك

:
)6(

وقوله

َحتَّى ــِه  ــْي ِف ــِه  ــِل ــث مِبِ ِي  اأ�ــــرصْ ــُت  ــْل ِظ ِخ��ْل��تُ��ِن��ي َق����ْد اأَح�������اَط ِب����ي لَ���ْي���اِن3- 

.) م يف كلمة )ظلَّ َف الالَّ ُيالحظ يف كال البيتني اأنَّ ال�صاعر قد خفَّ

:
)7(

(؛ فقد قال ومن ذلك اأي�صًاً تخفيف نون )اأنَّ

بـَـْحــِرِه يِف  ُلُه  َف�ضْ يَْنُق�ُص  رُّ  الـــدُّ َمــا  ــاُن5-  ــت ــْي احْلِ َقـــــْدَرُه  ـــِرُف  ـــْع تَ ــ�ــَص  ــْي لَ اأْن 

بُُزوِغها ِعْنَد  ْم�ِص  ال�ضَّ ْوِء  �ضَ َعْيُب  َما  الــُعــْمــيَــاُن7-  نُـــْوَرهـــا  ـــــْدِرُك  يُ ــ�ــَص  ــْي لَ اأْن 

(، وعلى هذا فاإنَّ ا�صمها �صمري ال�صاأن املحذوف حكمًا،  ف اأبو الف�صل نون )اأنَّ فقد خفَّ

مل  فعلها جامد،  فعلية  اخلرب جملة  كان  وملَّا  احليتان(،  قدره  تعرف  )لي�ص  فجملة  اأما خربها 

)1( اللِّ�صان، مادة: )جفو(.

يوان: ق )20(.  )2( الدِّ

)3( ما يجوز لل�صاعر �ص 171، �رضائر ال�صعر �ص 135.

)4( العمدة 2: 255.

يوان: ق )33(. )5(  الدِّ

يوان: ق )46(. )6(  الدِّ

يوان: ق )41(. )7(  الدِّ
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ويف   .
)1(

{ } تعاىل  قوله  يف  كما  خربها،  وبني  بينها  بفا�صٍل  يوؤَت 

ابقني �رضورٌة اأخرى؛ األ وهي )حذف �صمري ال�صاأن(، وقد اأ�صار 
َّ

احلقيقة تطالعنا يف البيتني ال�ص

عر، ويقبح يف  ورة، وراأى اأنَّ حذف �صمري ال�صاأن يح�صن يف ال�صِّ ابن ع�صفوٍر اإىل هذه ال�رضّ

الكالم، اإلَّ اأن تكون )اإنَّ واأخواتها( داخلًة على فعٍل، فاإنَّه عند ذلك يقبح دخولها يف الكالم 

 
.

)2(
عر معًا؛ لأنَّها حروٌف طالبٌة لالأ�صماء، فا�صُتقبَح لذلك دخولها على الأفعال وال�صِّ

:
)3(

د يف �صعر اأبي الف�صل قوله ومن �صواهد تخفيف امل�صدَّ

لَنا انَْك�َضَفْت  ْولــِة  الــدَّ ُمِعزِّ  ِبيُْمِن  ــهــنَّ اأْحــــَواُل15-  ــَرتْ ــــَواٌل َم ــِر اأْح ْه ــدَّ ِمــَن ال

(، اإلَّ اأنَّ ت�صديد  ْتُهنَّ
َّ
واب اأن يقول: )َمر « فال�صَّ ْتُهنَّ

َ
ة يف قوله: »َمر دَّ اعر ال�صَّ فقد خفَّف ال�صَّ

اء اأ�صبحت 
َّ
اعر ق�صيدَتُه على البحر الطويل، وبتخفيف الر اء ُيِخلُّ بالوزن، فقد جعل ال�صَّ

َّ
الر

من  ويل  الطَّ على  نظمها  اأخرى  ق�صيدٍة  يف  الف�صل  اأبو  فعل  ذلك  مثل  و  )فعولن(.  التفعيلة 

:
)4(

البحور، فقد قال

ــٍة ــ�ــضَّ ِف ــــُل  ــــاِم اأنَ ثـــَريـــاُه  كـــــاأنَّ  ُمْذهبَا10-  الــلَّــْيــِل  �َضنَا  ــْن  ِم ــاً  تـُـْر�ــضَ تـُـَقــلِّــُب 

داً يف كلمٍة  دَّ َف ُم�صَ كًا، وخفَّ
ِّ
ن متحر فقد اأجرى اأبو الف�صل تغيريين يف اآٍن واحٍد؛ اإذ �صكَّ

ال، وتخفيف الهاء، فاأ�صبح  ا« بت�صكني الذَّ
َ
ا( قال: »ُمْذَهب

َ
ب واحدٍة، فعو�صًا عن قوله: )ُمَذهَّ

الوزن  ة  يخرج عن �صحَّ  
َ
ال�صعر لأنَّ  عر؛  ال�صِّ التغيري جائٌز يف  ومثُل هذا  )مفاِعُلن(.  ب  ال�رضَّ

د بقيود الوزن والقافية، 
َّ
بالزيادة اأو النق�صان، اأّما يف الكالم فهو غري جائز؛ لأنَّ الكالم غري مقي

عر ما »ل يجوز يف الكالم ا�صطروا اإىل ذلك اأم مل  ومن هنا جند اأنَّ العرب قد اأجازت يف ال�صِّ

.
)5(

ائر« ِلفْت فيه ال�رضَّ ي�صطروا اإليه؛ لأنَّه مو�صٌع اأُ

عراء : )ت�صكني املتحرك(،  ال�صُّ اأبي الف�صل، وعند غريه من  رد عند  اّلتي تطَّ ائر  ومن ال�رضَّ

)1( النجم: 39. �رضح ابن عقيل 1: 302، 304.

عر �ص 179. )2( �رضائر ال�صِّ

يوان: ق )35(. )3( الدِّ

يوان: ق )3(. )4( الدِّ

عر �ص 13. )5( �رضائر ال�صِّ
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:
)2(

؛ كما يف قول اأبي الف�صل
)1(

ما ت�صكني امل�صموم واملك�صور
َّ
 اأجازه العرب، ول�صي

ٌ
وهذا اأمر

بٌَة ُمَغرِِّ ــَواِقــي  َواأ�ــضْ �ــرَصَْقــاً  َفــ�ــرِصُْت  ُطُرقي10-  ُطْرِقهْم  ــْن  ِم نَــَزَحــْت  َمــا  بُْعَد  يـَـا 

:
)3(

ِقِهم(. وقال اأي�صًاً
ُ
اء امل�صمومة يف كلمة )ُطر

َّ
ن الر فقد �صكَّ

َحاَب اجَلْوَد ِمن َرُجٍل ُلْوُب1-َوَكْيَف نَْرُجو ال�ضَّ َم�ضْ َوهـــَو  ــِه  ــْي ِف ــْرُ  ــطَّ ال يـَـْطــَمــُع  ل 

:
)4(

اعر اأي�صًا الهاء امل�صمومة يف �صمري الغائب »هو«، ومثل ذلك يف قوله ن ال�صَّ وقد �صكَّ

ُمــْهــَجــِتــي َعــَلــى  ـــِه  يْ ـــدَّ َخ ــَط  ــلَّ ــضَ � ــِه2-  ــضِ ــْر� ــالهــا َوْهـــــَي ِمـــْن َغ ــاأ�ــضَ ــت ــا�ــضْ َف

ا  نت الهاء املك�صورة يف �صمري الغائب »هي«، وكلُّ هذا جائٌز يف كالم العرب، اأمَّ فقد �ُصكِّ

 
)5(

عر غري اجلائز فهو ت�صكنُي املفتوح؛ لأنَّ ذلك ي�صتثقل يف الكالم، اإلَّ اأنَّ ذلك ُمباٌح يف ال�صِّ

:
)6(

كما يف قول اأبي الف�صل

َجَمَدْت َما  بَْعِد  ِمْن  َقْطَراِتِه  ــاأنَّ  َك ـــَن الـْــــَوَرِق16-  ـــَداٍف ِم ـــضْ ــــْوَق اأ� ــــٌئ َف لآِل

اِتِه(. 
َ
اء املفتوحة يف كلمة )َقَطر ن الطَّ فقد �صكَّ

:
)7(

وقال اأي�صًاً

َحْجلٌة اللَّْيُل  لََها  ِظْئٌر  الَفال  َكــاأنَّ  ـــاُل9-  ـــَف ــــنُّ اإلَــْيــهــا ِمــــْن ِرَكــــاِبــــَي اأْط َتِ

ُة، وَحَجَلُة العرو�ص: بيٌت يزيّن بالثياب والأ�رضَّة 
َّ
ن اجليم يف قوله )َحَجَلٌة(؛ اأّي: القب فقد �صكَّ

 
.

)8(
وال�صتور

)1( ما يجوز لل�صاعر �ص 157، ن�رضة الإغري�ص �ص 273.

يوان: ق )26(. )2( الدِّ

يوان: ق )5(. )3( الدِّ

يوان: ق )22(. )4( الدِّ

)5( ما يجوز لل�صاعر �ص 157.

يوان: ق )26(. )6( الدِّ

يوان: ق )35(. )7( الدِّ

)8( اللِّ�صان، مادة: )حجل(.
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:

)2(
، ومن ذلك قول اأبي الف�صل

)1(
اعر اأي�صًاً ت�صكني امليم يف )مِلَ( يف ال�صتفهام وممَّا يجوز لل�صَّ

ــُه ــَف ــْط َق ــي  ــِت ــَف ــضَ � ــْم  ــتُ ــْع ــنَ َم ـــْم  ـــِل َف اِرِع3-  لــــلــــزَّ ْرَع  الـــــــزَّ اأنَّ  ـــــْكـــــُم  َواحْلُ

:
)3(

وقوله

ــٌد ــضِ ــا� َح ِعــــْنــــَدُه  ـــي  ـــِن َذمَّ َوِلْ  ــــــْم10-  َ مَل اأْو  ـــــًة  ـــــنَّ ِج ِبـــــــِه  ــــــــــاأنَّ  َك

وّي 
َّ
ن حرف الر اعر بالإ�صافة اإىل ت�صكني )مِلَ( �صكَّ ابق اأنَّ ال�صَّ

َّ
ومن املالحظ يف البيت ال�ص

د 
َّ
اعر قي ويُّ من�صوبًا؛ لأنَّ كلمة )ملم( معطوفٌة على )ِجنًَّة(، اإلَّ اأنَّ ال�صَّ

ّ
اأي�صًاً، فالقيا�ص اأن ياأتي الر

رويَّ هذه الق�صيدة كاملًة، فجاءت اأ�رضبها كلُّها على وزن )فعل(، وهذا ما ي�صميه العرو�صيون 

ة  ه اإيقاعًا جمياًل، ويك�رض من حدِّ )احلذف(. وهكذا ا�صتطاع اأبو الف�صل اأن ي�صفي على ن�صِّ

ة 
َّ
ن من نقل �صورٍة مو�صيقي ات، وبهذا متكَّ

َّ
رة يف كلِّ بيت ثماين مر

َّ
وقع تفعيلة )فعولن( املكر

تتنا�صب مع اأحا�صي�صه، وم�صاعره امل�صطربة اإزاء اأولئك الو�صاة الَّذين �صعوا بينه وبني خليله.

 
ِّ
الوقوف عليها هي )حذف حرف اجلر اآخر �رضورة من �رضورات احلذف مُيكن  ولعلَّ 

ابن  اأ�صار  بنف�صه. وقد  يتعدى  الَّذي  بالعامل  له  ت�صبيهًا  بنف�صه(،  املعمول  اإىل  العامل  وو�صل 

، اإلَّ اأنَّ اأبا الف�صل مل يلجاأ اإىل هذه ال�رضورة 
)4(

ع�صفور اإىل هذه ال�رضورة يف كتابه �رضائر ال�صعر

:
)5(

اإلَّ يف مو�صع واحٍد عندما قال

اأُبـَــــايل ــا  ــَم َف املـُـــــَداَم  ــــُت  ــــَداَوْم َف ـــَواِب6-  �ـــضَ ــــْن  َع ــى  ــطَّ ــَخ تَ اإِْن  ـــايِل  ـــبَ ِب

الفعل )داوم(  املدام؛ لأنَّ  املداَم«، وال�صحيح: داومت على  ال�صاعر: »داومُت  قال  فقد 

 .
)6(

 )على( فعّداه ال�صاعر بنف�صه. نقول: داوم على الأمر؛ اأي: واظب عليه
ِّ
ى بحرف اجلر يتعدَّ

امع 
َّ

ُيْعِلَم ال�ص اأن  اأراد   ليزيَد املعنى جالًء وو�صوحًا، فقد 
ِّ
اأبا الف�صل حذَف حرف اجلر ولعلَّ 

، لذلك اأقبل على �رضب املدام، ولكي يبنيِّ مدى اإقباله على اخلمر حذف 
ِّ
مدى تاأزمه النف�صي

اعر �ص 256. )1( ما يجوز لل�صَّ

يوان: ق )ك(. )2( الدِّ

يوان: ق )38(. )3( الدِّ

)4( �رضائر ال�صعر �ص 145، 146.

يوان: ق )7(. )5( الدِّ

)6(  ال�صحاح، واأ�صا�ص البالغة، واللِّ�صان، مادة )دوم(.
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اعر  ال�صَّ بني  تنف�صل  ل  قائمة  العالقة  لأنَّ  )املدام(؛  به  واملفعول  )داوم(  الفعل  بني  الوا�صطة 

واملدام، فكالهما ملت�صٌق بالآخر، ول يبعد اأحدهما عن الآخر اأيُّ �صيء.

اعر على بنية اللَّفظِة تالفيًا لق�صور اللَّفِظ الَّذي  •  �رضورات الزيادة: اأي كلُّ اإ�صافٍة ي�صيفها ال�صَّ
:

)1(
ينا�صُب املعنى. ومن ذلك )�رضف ما ل ين�رضف( كما يف قوله

ــٍل ُمــَعــطِّ ــَد  ــْن ِع ـــْراآُن  ـــُق ال ــَكــاأنــنــي  َف ـــاُن4-  ـــ�ـــضَ َرَم ــــٍذ  ــــَراِب ه ِبـــــالِد  يِف  اأْو 

فقد �رضَّف ال�صاعر لفظ )هرابذ( املمنوع من ال�رضف لعلميته وعجمته. وبالد هرابذ: هي 

بالد املجو�ص، عبدة النَّار.

:
)2(

وقوله

و�ْضَطُه َوبـــهـــَراُم  ِكـــْيـــَواٌن  ــَق  ــانَ ــَع تَ ــبَــا4-  ــْدَريْــِهــَمــا َوتَــَرحَّ ــِد يف �ــضَ ــْق َعــَلــى احِل

ف، يف حني   ُيطلق على كوكب )زحل(، لذلك هو ممنوٌع من ال�رضَّ
ٌّ

فكيواُن: علٌم اأعجمي

ة الوزن.  اعر قد �رضَّفه، حتَّى ل يخرج عن �صحَّ جند اأنَّ ال�صَّ

اعر اأي�صًاً ما جاء على �صيغة منتهى اجلموع، فقد �رضَّف كالًّ من )خرائد  وممَّا �رضَّفه ال�صَّ

وف�صائل، ومالحف( كما يف قوله يف الق�صيدِة ال�صابقة نف�صها:

ــَر ِفــْيــِه َخــَراِئــٌد ْه ــزُّ ــا7- َكـــاأنَّ الــنُــُجــْوَم ال ــَربَ ــِب َربْ ــَواِك ــَك ــُع ِمـــْن ُزْهـــِر ال ــاِل ــَط تُ

:
)3(

وقوله من ق�صيدٍة اأخرى

لَُه الْبَهْيِم  َكاللَّْيِل  الــلَّــْوِن  َوَحــاِلــِك  َكالَْفلِق1-  ــِن  ــ�ــضْ احْلُ ــ�ــرْصقــاُت  ُم ــاِئــٌل  َفــ�ــضَ

:
)4(

وقوله

َمالِحٌف امْلَِهاِد  اأْر�ــَص  ْت  �ضَ َروَّ َفَما  ِخْلَخاُل4-  ــْوُر  ــن َوال ــُي  ــْل احْلَ ُربَــاهــا  َوَزهـــُر 

عراء، والعرب ل ترى فيها  ائعة عند ال�صُّ ويف احلقيقة ُتَعدُّ هذه ال�رضورة من ال�رضورات ال�صَّ

يوان: ق )60(. )1( الدِّ

يوان: ق )3(. )2(  الدِّ

يوان: ق )27(. )3( الدِّ

يوان: ق )35(. )4(  الدِّ
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َّف اإنا يردُّ ال�صم اإىل اأ�صله، فالأ�صل يف الأ�صماء  باأ�صًا؛ اإذ اإنَّ ال�صاعر عندما ي�رضِّف ما ل ُي�رضَ

نة تنوين التمكني، واإنا تخرج عن هذا الأ�صل اإذا طراأت عليها  اأن تكون م�رضوفًة؛ اأي: منوَّ

يف حني ا�ْصُتْقِبَحِت ال�رضورُة املعاك�صُة؛ اأي: منُع الأ�صماِء امل�رضوفة 
 
.

)1(
ف ِعلٌل منعتها من ال�رضَّ

اعر اإخراج ال�صيء عن اأ�صله، »واإخراج الأ�صياء عن اأ�صولها  ف؛ لأنَّه ل يجوز لل�صَّ من ال�رضَّ

عراء،ثم اإنَّها مل ترد يف ديوان  رد هذه ال�رضورة عند ال�صُّ . لذا ل تطَّ
)2(

يف�صد مقايي�ص الكالم فيها«

اأبي الف�صل البتة.

:
)3(

اعر )حتريك ال�صاكن( كما يف قوله ردت يف ديوان ال�صَّ ومن تلك ال�رضورات الَّتي اطَّ

ـــًة َواأِحـــبَّ نـَــــاأَْت  ـــاً  ـــان اأْوَط ـــِكـــنَّ  َولَ ُب2-  اأ�ضْ ُعــهــْوَدهــُم  اأْذُكـــْر  َمتَى  ــْدُت  ــَق َف

َخَواِطِري يِف  ِذْكَراهُم  َخَطَرْت  اإَذا  ْطــُب3-  ــوؤْلُـــــوؤُ الــرَّ ــْن اأْجــَفــايِنَ الــلُّ تَــنَــاثَــَر ِم

ابقني اإىل اأربع �رضورات؛ ثالث منها حتريك �صاكٍن 
َّ

اعر جلاأ يف البيتني ال�ص ُيالحظ اأنَّ ال�صَّ

« وحتريك ياء  اهمُ
َ
«، وحتريك امليم اأي�صًاً يف قوله: »ِذْكر وهي: حتريك امليم يف قوله: »ُعهْوَدُهمُ

ابعة ف�صتاأتي يف اأثناء احلديث عن �رضورات 
ّ
ا ال�رضورة الر «. اأمَّ املتكلِّم يف قوله: »ِمْن اأْجَفايِنَ

التغيري. 

:
)4(

ومن هذا القبيل قوله

ــاِئــبــاً �ــضَ ُقـــْربَـــُكـــُم  اأَرى  اإْن  ـــا  َم ــــص1ِ-  ــــا� ــــنَ اأْج َغـــــــْرُ  يِل  ـــــــُم  ـــــــتُ َواأنْ

يع. ًة؛ لت�صبح التفعيلة )ُمَتْفِعُلْن( تفعيلة بحر ال�رضَّ  حركَة ميم )اأنتُم( �صمَّ
ُ
اعر فقد جعل ال�صَّ

:
)5(

ومن ذلك اأي�صًاً حتريك ياء املتكلم يف قوله

الْهَوى ــَن  ِم ــاِن  ــبَ َذاِئ لََعْمِري  ِكالنَا  ِمــْن هْجِر3-  ــــارَي  َونَ ــٍر  ــْم ِمــْن َج َفــنَــاُرِك 

اأذًى ِمْن  تَُقا�ِضنْيَ  َقْد  َما  َعَلى  ــْدِري4-َواأنْــِت  ــاٍر َونـَـــاِرَي يف �ــضَ نَ ــْدُرِك يِف  َفــ�ــضَ

عر 22- 25، �رضح �صذور الذهب �ص 451. اعر �ص 131، ن�رضة الإغري�ص 257، �رضائر ال�صِّ )1( ما يجوز لل�صَّ

)2( ن�رضة الإغري�ص 258.

يوان: ق )ب(. )3( الدِّ

يوان رقم )21(. )4( الدِّ

يوان رقم )15(. )5( الدِّ
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اعر على الوزن الَّذي  فبهذا التحريك احلا�صل لكلمة )نارَي( فى كال البيتني، حافظ ال�صَّ

عته. نظم عليه مقطَّ

ومل  املق�صور(،  )مدُّ  الكلمة  بنية  على  الف�صل  اأبو  اأجراها  الَّتي  امل�صتقبحة  التغيريات  ومن 

ُيْجِمِع النَّحويُّون على هذه ال�رضورة، فقد اأجازها الكوفيون، وبع�ص الب�رضيني، ومنعها اأكرث 

ا  الب�رضيني، وحجتهم يف ذلك اأنَّ مدَّ املق�صور يعني اأن ُيزاد يف الكلمة ما لي�ص يف اأ�صلها، واإنَّ

. وقد وردت هذه ال�رضورة 
)1(

يجوز يف ال�رضورة ردُّ الكلمة اإىل اأ�صلها، ل اإخراجها عن ذلك

:
)2(

يف مو�صٍع واحٍد يف �صعر اأبي الف�صل، فقد قال

َمَعامِلاً ــاِء  ــيَ احْلَ ــْوُب  �ــضَ ِبــَهــا  يَُحيِّي  ـــــَواُل3-  ــَن اأنْ ــضِ ــا� ــَح َ ــهــنَّ امْل ــْي ــَل ــَن َع ــْع ــَل َخ

اإذ �صارت  الوزن؛  بذلك  فا�صتقام  املطر،  اأي: اخل�صب، وقيل:  )احليا(؛  اعر  ال�صَّ مّد  فقد 

التفعيلة )فعوُل(.

عر من بحٍر، وقافيٍة،  • �رضورات التغيري: هي كلُّ تغيرٍي يطراأُ على بنية اللَّفظِة ي�صتقيمُ به ال�صِّ
:

)3(
اد به اجلمع( كما يف قوله

َ
، اإ�صافًة اإىل املعنى. ومن ذلك )املفرد ُير ورويٍّ

تُلِهبُُه اُن  ـــْرَ ـــنِّ َوال ــُم  ــْح ــَف الْ ــا  ــاأمنَ َك َِق1-  ـــْوٍب مــَن الــ�ــرصَّ ْنِ يِف ثَ ـــزِّ ــَن ال َهـــاٌم ِم

 لفظَة )ثوب( وهو يريد بها )اأثواب(؛ لأنَّ الهامَّ تعني الروؤو�ص، وحتديداً 
ُ
اعر  ال�صَّ

َ
فقد َذَكر

 .
)4(

روؤو�ص الروحانيني؛ اأي ذوي الأج�صام القائمة مبا جعل اهلل بها من اأرواح، ومفردها هامة

وعليه يجب اأن تكون لفظة )ثوب( يف �صيغة اجلمع. 

:
)5(

ومن ذلك اأي�صًاً )اجلمع يراد به املفرد( كما يف قوله

َخَواِطِري يِف  ِذْكَراهُم  َخَطَرْت  اإَذا  ْطــُب3-  ــوؤْلُـــــوؤُ الــرَّ ــْن اأْجــَفــايِنَ الــلُّ تَــنَــاثَــَر ِم

 قد اأتى بلفظة )خواطري( جمموعًة وهو يريد بها املفرد؛ فاخلاطر: 
َ
اعر وهنا جند اأي�صًاً اأنَّ ال�صَّ

عر �ص 38. اعر �ص 179، �رضائر ال�صِّ )1(  ما يجوز لل�صَّ

يوان رقم )35(. )2( الدِّ

يوان رقم )39(. )3( الدِّ

)4(  ل�صان العرب، مادة: )هوم(.

يوان رقم )ب(. )5( الدِّ
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.

)1(
 يف خاطري، اإذا ذكرته بعد ن�صيان

ٌ
ما يخطر يف القلب من تدبرٍي اأو اأمٍر. نقول: خطر اأمر

وقد فعل اأبو الف�صل ما فعله ليقيَم وزن البيت الَّذي بناه على الطويل من البحور، فقد جعل 

عرو�ص بيته )مفاعلن(، ومل يكن ليت�صنى له ذلك اإذا مل ُيوِرْد اللَّفظَة ب�صيغِة اجلمع.

الألفاظ،  اأبنية  وبع�ص  النحو،  قواعد  بع�ص  يف  الف�صل  اأبي  ت�رضَّف  اإنَّ  القول:  و�صفوة 

اأيُّ  اإليها  يلجاأ  والَّتي  عر،  ال�صِّ الَّتي تدخل �صمن �رضائر  القواعد  اأو خارجًا عن  بدعًا  مل يكن 

 اإىل اإقامة الوزن، واملحافظة على القافية، وفوق هذا وذاك اإنَّ اأكرث ال�رضائر 
ُّ
�صاعٍر عندما ي�صطر

اكن، 
َّ

ال�ص كتحريك  عراء،  ال�صُّ األ�صنة  على  دورانها  َكرُثَ  الَّتي  هي  الف�صل  اأبي  �صعر  يف  وروداً 

والبالغيني  النقاد  لبع�صِّ  تروق  ل  ال�رضائر  هذه  كانت  واإن  ذلك،  وغري  ك، 
ِّ
املتحر وت�صكني 

 .
)2(

كالقا�صي اجلرجاين )ت 366( الَّذي قال عنها: اإنَّها »عيٌب يف اللَّفظ واملعنى والإعراب«

اأن جتتنَب ارتكاب  اإذ قال: »وينبغي  الع�صكري )ت 395(؛  اأبو هالل  واإىل مثل ذلك ذهب 

الكالَم، وتذهب  ت�صنُي  قبيحٌة  فاإنَّها  ِة، 
َّ
العربي اأهل  من  فيها رخ�صٌة  واإن جاءت  ورات،  ال�رضَّ

. وكذلك الأمر عند ابن 
)3(

ا ا�صتعملها القدماُء يف اأ�صعارهم لعدم علمهم بقباحتها« مبائه، واإنَّ

ر�صيق القريواين )ت 456( فقد قال: »ل خرَي يف ال�رضورة، على اأنَّ بع�صها اأ�صهل من بع�ص، 

اأَتوا فيه على جبلتهم، واملولَّد املحدث قد  ُيعمُل به؛ لأنَّهم  العرب ول  ُي�صمُع عن  ومنها ما 

.
)4(

عرف اأنَّه عيٌب، ودخوله يف العيب يلزمه اإيَّاه«

ا ابن جنِّي )ت 392( فقد اتخذ موقفًا اآخر؛ فقد قال يف باب امتناع العرب من الكالم  اأمَّ

، جاز له اأن ينطق مبا يبيحه القيا�ص، واإن 
َّ
 اإذا ا�صُطر

َ
اعر مبا يجوز يف القيا�ص: »واعلم اأنَّ ال�صَّ

الَّذين  البالغيني  اللُّغة تختلف متامًا عن نظرة  اأهل  اأنَّ نظرَة  يبدو  . وفيما 
)5(

به �صماع« يرد  مل 

اعر  لل�صَّ �ص  ُيرخَّ ا  »اإنَّ قال:  فقد   )656 )ت  العلوي  ر  املظفَّ ا  اأمَّ اجلمال.  وراء  دائمًا  ي�صعون 

)1( اللِّ�صان، مادة )خطر(.

)2( م�صطلحات نقديَّة من الرتاث الأدبي العربي �ص 324.

)3(  ال�شناعتني، اأبو هالل الع�شكري، حتقيق: الدكتور مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط2، 1404هـ- 

1984، �ص 168.

)4( العمدة 2: 255.

)5( اخل�شائ�ص، اأبو الفتح عثمان بن جنِّي، حتقيق: حممد علي النجار، دار الهدى للطباعة والن�رص، بريوت- لبنان ط2، 1: 

.396
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ورات،  ال�رضَّ ارتكاب  حملُّ   
َ
عر ال�صِّ لأنَّ  املرام؛  واعتيا�ِص  الكالِم،  م�صايق  عند  ا�صتعمالها  يف 

. واإىل مثل ذلك ذهب ابن ع�صفور الإ�صبيلي )ت 669( فقد قال: 
)1(

وا�صتعمال املحظورات«

ِة الوزن، ويحيله  يادِة فيه اأو النَّق�ص منه عن �صحَّ  ملَّا كان موزونًا يخرجه الزِّ
َ
عر »اعلم اأنَّ ال�صِّ

عر، اأجازت العرب فيه ما ل يجوز يف الكالم، ا�صطروا اإىل ذلك اأم مل ي�صطروا  عن طريق ال�صِّ

.
)2(

ائر« اإليه؛ لأنَّه مو�صٌع األفت فيه ال�رضَّ

ورات، حتَّى ل يخرُج ب�صعره  اعر اأن يتجنَّب م�صتكره ال�رضَّ ومهما يكن من اأمٍر فعلى ال�صَّ

ا األفته العرب، وعليه القتداء مبن اأح�صن من ال�صعراء ل مبن اأ�صاء. عمَّ

)1(  ن�رضة الإغري�ص �ص 275.

عر �ص 13. )2( �رضائر ال�صِّ
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عريَّة عند اأبي الف�ضل: اأوًل: املعاين ال�ضِّ

 كانت وا�صحًة 
ُ
اعر َق اإليها ال�صَّ

َّ
بعد قراءة اأ�صعاِر اأبي الف�صل، تبنيَّ اأنَّ معظَم املعاين الَّتي تطر

جل 
َّ
مَة لي�صت �صمًة غالبًة على �صعر هذا الر

ِّ
ل غمو�َص فيها ول تعقيد، ولغرَو اأنَّ هذه ال�ص

رة. ِة املتاأخِّ
َّ
ًة، وخا�صًة يف الع�صور الأدبي عر العربي عامَّ فح�صب، بل على ال�صِّ

وقد امتاز �صعر اأبي الف�صل باأنه مل يكْن اأداًة لنقل الأ�صياء من حوله نقاًل اأمينًا مبا�رضاً فح�صب، 

ِة، في�صفي عليها من 
َّ
ُع البيئَة من حوِلِه اإىل اإرادته الفني بل راح ال�صاعر بني الفينِة والأخرى ُيْخ�صِ

 اأكرَث جماًل وعمقًا وتاأثرياً.
َّ
اأحا�صي�صه وخيالته ما يجعُل العمَل الأدبي

اإذ  اأنَّنا لنعدم غمو�ص بع�صها؛  اإلَّ  عريَّة،  اأبي الف�صل ال�صِّ غم من و�صوح معاين 
ّ
وعلى الر

ي من  َن املتلقِّ ل، حتَّى يتمكَّ الَّتي حتتاج اإىل رويٍَّة وتاأمُّ اعر بع�ص املعاين  تطالعنا يف ديوان ال�صَّ

اأبي  معاين  بع�ص  اعرتى  الَّذي  الغمو�ص  ذلك  دُّ  َ
وُير ِدِه.  مقا�صِ ومعرفِة  اعر،  ال�صَّ مراِم  بلوغ 

اعر للتَّعبري عن اأفكاره،  ل: غرابُة بع�ص الألفاِظ الَّتي ا�صتخدامها ال�صَّ الف�صل اإىل �صببني؛ الأوَّ

ياغة دوراً بارزاً يف اإي�صاح املعنى؛ اإذ »للمعاين األفاٌظ ت�صاكلها،  وهذا يعني اأنَّ لالألفاِظ اأو ال�صِّ

بُب الثاين: فهو عدم معرفة اأ�صباب نظم الق�صيدة، 
َّ

ا ال�ص . اأمَّ
)1(

فتح�صن فيها، وتقبُح يف غريها«

ح مرماه. اعر، وتو�صِّ عريِة الَّتي من �صاأنها اأن ُتبنيِّ مق�صَد ال�صَّ و�صياع بع�ص الأبيات ال�صِّ

دِة، �صعبِة املنال، بل  ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ اأبا الف�صل مل ي�صغْف بالألفاِظ الغريبِة، املعقَّ

هلة، الَّتي متيُل اإليها النُّفو�ص، وتطرُب لها الآذان. 
َّ

كان يحر�ص على ا�صتخداِم اللُّغِة املاأنو�صِة ال�ص

با�صتثناء بع�ص الألفاظ املرتامية هنا وهناك يف اأثناء ق�صائده. ومن ذلك قوله ميدح املاأمون بن 

:
)2(

ذي النون

َحاَفتَُه يَْحُف  َلْ  َما  ــاَء  َ امل يـَـ�ــرْصَُب  ل  ــا1-  بَ ــرَصِ � اأْرَمــــاُحــــُه  ـــَرْت  ـــَط َق اإَذا  ــى  ــتَّ َح

ــُه ــَرتَ ــْغ بَ ــُق  ــْل الــطَّ ــا  املـُـَحــيَّ يـَـــُردُّ  َول  ٍق ُخــلَّــٍب ُخــِلــبَــا2-  ـــــَبْ ـــنَّ ِب ـــِقـــْرِن َع َكـــالْ

)1( عيار ال�صعر، ابن طباطبا العلوي، حتقيق: د. عبد العزيز بن نا�رض املانع، احتاد الكتاب العرب، دم�صق، 2005م، �ص11.

يوان: ق )1(. )2( الدِّ
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:
)1(

وقوله

َكاأمنَا  اأبُــْوَهــا  بَــْل  ل  َى  ال�رصُّ ــُن  ابْ ــا  اأنَ َخاِفِق4-  هــِر  الــدَّ ــَن  ِم َقلٍب  َعَلى  ــي  ــاِب ِرَك

َغاِمِزي َظلَّ  اإْن  البنَْيِ  َكفِّ  ْتَت  فاً  َذاِئــِقــي5-�ضَ ــنْيُ  ــبَ الْ َعـــَرا  اإْن  ــاً  ــاَف ُزَع ــابــاً  و�ــضَ

اأنني َتْ�َضُب   
َ
َفــْهــي الفيَايِف  اأِلــفــُت  النََّقاِنِق6-  ـــاِل  ِرئ ــْن  ِم َوِعْي�ضي  ــَواَهــا  �ــضُ

عبِة  ل وا�صٌح ل غمو�ص فيه، اأما البيتان الثَّاين والثَّالث: ففيهما من الألفاظ ال�صَّ فالبيت الأوَّ

ِت الألفاُظ الغريبُة، �صار املعنى  ما يحجُب �صيئًا من املعنى، فاإذا ُرِجَع اإىل معاجم اللُّغة، وُف�رضِّ

:
)2(

�صهاًل وا�صحًا ل ي�صوبه �صيٌء من الغمو�ص والتعقيد. والكالم نف�صه مُيِْكُن اأن ُيَقاَل يف قوله

ــِزٌل ــْن َم  
َ
ــي ــنِّ َع اْزَورَّ  ــا  َم اإَذا  َواإين  ــاُل6-  ــْرَح َوتَ �َضدٌّ  ُقــْطــربْــِه  يِف  ـــلَّ  احْلَ َرَمــى 

َمْفَر�ِضي ـــَد  َوطَّ الــِعــزُّ  َمــا  اإَذا  ــُم  ــْي اأُِق اإْذلُل7-  ــزَّ  ــِع ال اأْعـــَقـــَب  ــا  َم اإَذا  ـــو  ـــبُ َواأنْ

�َضاِبٍق َمْتُ  َملَِّني  اإْن  َى  ال�رصُّ ابُْن  اأنَا  ــاُل8-  ــْرَق ِم ـــــَزاَرِة  اجُل ــْخــُت  �ــضَ تَ�َضلََّمِني 

َحْجلٌة اللَّْيُل  لََها  ِظْئٌر  الَفال  َكــاأنَّ  ـــاُل9-  ـــَف ــــنُّ اإلَــْيــهــا ِمــــْن ِرَكــــاِبــــَي اأْط َتِ

ــي ــْراأَِت ُج امْلَــَفــاِوِز  َقــْطــِع  ُز يف  ــوِّ ــَف تُ ــاُل 10-  ُجــهَّ َــَجــاهــِل  امْل ــْطــِع  َق َعــْن  َكـــاَع  اإذا 

ــْوُرُه نُ  ِّ َ
الــب ُوْجهَة  َجلَّى  الـْـبـَـْدُر  اإَذا  ــِه َخـــاُل 11-  ــي ــت ــنَ ــي َفــــْوَق َوْج ــلِّ ُة ِظ ـــدَّ ـــَم َف

َعاِمٍر  اآِل  ِمــْن   
َّ
َواحَلــي َحلباً  �َضَقى  ِمْهَطاُل12-  ]نَ�َضاِئ�َص[  ــْن  ِم ـــَواَل  تَ هـــِزْيٌ 

ابقة يكاد يكون وا�صحًا، لول هذا احل�صد من الألفاِظ الغريبِة مثل: 
َّ

اإنَّ املعنى يف الأبيات ال�ص

)قطرْبه، �صخت اجلزارة، مرقال، ظئر، حجلة، كاع، ن�صائ�ص( فهذه الألفاُظ غريبٌة غام�صٌة، 

لي�صت ماألوفًة يف ع�رضنا، ول ُت�صتخدُم اإلَّ من قبيل التَّقليد، ولكنَّها – على الأرجح- مل تكن 

لأنَّ  النَّا�ص. وذلك  ُة  عامَّ ي�صتخدمها  ماألوفًة،  �صهلًة،  كانت  بل  الفة؛ 
َّ

ال�ص الع�صور  كذلك يف 

امليل اإىل تب�صيط اللُّغة وت�صهيلها بداأ عندما »اتَّ�صعت ممالك العرب، وَكرُثَت احلوا�رض، ونزعت 

ف، اختار النَّا�ُص من الكالم األينه واأ�صهله، وعمدوا 
ُّ
ب والتَّظر البوادي اإىل القرى، وف�صا التاأدُّ

اإىل كلِّ �صيٍء ذي اأ�صماء كثريٍة، اختاروا اأح�صنها �صمعًا، واألطفها من القلب موقعًا، وما للعرب 

يوان: ق )29(. )1( الدِّ

يوان: ق )35(. )2( الدِّ
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حتَّى  التَّ�صهيل  احلدَّ يف طلب  واأ�رضفها.... وجتاوزوا  اأ�صهلها  على  فاقت�رضوا  لغاٍت،  من  فيه 

كاكة والُعجمة، واأعانهم على ذلك لني احل�صارة، 
َّ
حوا ببع�ص اللَّحن، وحتَّى خالطتهم الر ت�صمَّ

واحتذوا  نَّة،  ُّ
ال�ص هذه  وانت�صخت  �صم، 

َّ
الر وتغريَّ  العادة،  فانتقلت  الأخالق،  طباع  و�صهولة 

.
)1(

ب�صعرهم هذا املثال، وترقَّقوا ما اأمكن، وك�صوا معانيهم األطف ما �صنح من األفاظ«

األفاظهم، و�صارت  ن �َصُهَلت  عراء بعد هذا التََّح�رضُّ والتَّمدُّ اأنَّ معظم ال�صُّ ولذلك ُيالَحُظ 

اأحدهم  رام  ما  فاإذا  والتَّعقيد،  الإغراب  عن  وابتعدوا  معانيهم،  وَعُذبت  ور�صاقُة،  لينًا  اأكرث 

بع.  والطَّ ِة 
َّ
جي

َّ
ال�ص �صبيل  على  ل  والتَّ�صنُّع،  التَّكلُّف  �صبيل  على  بهم  اقتدى  بالقدماء  القتداء 

ل بني  ولذلك كلِّه كانت �صهولُة الألفاِظ ور�صاقتها �صمًة غالبًة على �صعر اأبي الف�صل، الَّذي تنقَّ

ة مثل: )بغداد، وني�صابور، وغزنة، والقريوان، وُطليطلة(.
َّ
 حوا�رض اململكة الإ�صالمي

ِّ
اأهم

عر،  ومن الأمور الَّتي قد حتجب املعنى، وجتعله �صعب املنال: عدُم معرفة اأ�صباب نظم ال�صِّ

ذلك  من  اأكرث جالًء وو�صوحًا.  املعنى  اأن جتعَل  مُيِْكُن  الَّتي  الأبيات  بع�ص  �صياع  ب�صبِب  اأو 

:
)2(

قوله

ــَدْنْ ــ�ــضِ ــْن تُ ل  ـــَراَن  ـــْم ِع لِئـــَمـــاً  يـَــا  ــي«1-  ــبِّ ُه »األ  ُكـــلـــثُـــوٍم  ــــَن  بْ َعـــْمـــَرو 

ـــُه ـــتَ ـــَداَريْ َف َكــلــٍب  يِف  َطــِمــْعــَت  ــِب2-  ــْل َك يِف  يَــْطــَمــُع  ــــْن  َم ـــُب  ـــْل ـــَك َوال

الغمو�ص.  املعنى يعرتيه �صيٌء من  اأنَّ  بيد  ماألوفٌة،  ٌ وا�صحٌة، �صهلٌة،  فالألفاظ كما هو بنيِّ

؟ اأم هو 
ٌ
ئم؟ ومن هو عمران؟ وملاذا اللَّوم؟ والكلب املطموع به اأهو كلٌب حقيقي فمن هو الالَّ

على �صبيل املجاز وال�صتعارة ؟ ولكي يُفهُم املعنى فهمًا �صحيحًا ل بدَّ من الإجابِة عن هذه 

ًل. الأ�صئلة اأوَّ

 اأبي الف�صل و�صوُح املعنى، و�صهولُة الألفاظ الَّتي تناأى عن 
َ
 ما ي�صمُ �صعر

َّ
فوة: اإنَّ اأهم وال�صَّ

عوبة، بيد اأنَّ هذا الأمر  ، واإن كانت يف اأحيان قليلة تنحو نحو الغرابِة وال�صُّ
ِّ
الغريب الوح�صي

مل يكْن عائقًا وحاجزاً منيعًا اأمام فهم املعنى، كما هو احلال عند اأ�صحاب الغريب؛ كروؤبَة، 

د  د اأبو الف�صل اإبراهيم، وعلي حممَّ )1( الو�صاطة بني املتنبي وخ�صومه، للقا�صي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، حتقيق: حممَّ

البجاوي، دار القلم، بريوت- لبنان. �ص 19-18. 

يوان: ق )8( . )2( الدِّ
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اعي النمريّي، ومزاحم العقيلي، وغريهم، هذا من ناحيٍة، ومن 
َّ
َة، والر مَّ ُّ

اِج، وذي الر والعجَّ

ناحيٍة اأخرى ميكن اأن يقال: اإنَّ هذه الألفاظ الغريبة مل تكن كذلك عند اأبناء ذلك الع�رض، بل 

ُبعد الزمن بيننا وبينهم، هو الَّذي جعل تلك الألفاَظ غرَي ماألوفٍة بالن�صبة اإلينا؛ اإذ �صقطت من 

ال�صتعمال مع مرور الأيام.

ثانياً: علُم البيان واأثره يف اإي�ضاح املعنى:

اعر للمتلقي، تختلُف متامًا عن تلك املعاين الَّتي يتداولها  عريََّة الَّتي ينقلها ال�صَّ اإنَّ املعاين ال�صِّ

اإىل ذلك  اإ�صافًة  مراده  بل  املعنى فح�صب،  نقل  اإىل  يرمي  اعر ل  ال�صَّ لأنَّ  بينهم؛  فيما  النَّا�ُص 

ي، والتَّاأثري فيه، لي�صَل يف نهاية املطاِف اإىل نوٍع من امل�صاركِة  ِة لدى املتلقِّ
َّ
حتقيُق املتعِة اجلمالي

اإيراد املعنى، و�صوًل اإىل  عراء اأن يتفنَّنوا يف  يه؛ لذلك كان على ال�صُّ ِة بينه وبني متلقِّ
َّ
الوجداني

ف القزويني )ت: 739هـ( علم البيان بقوله: »هو فنٌّ ُيعرُف به اإيراُد 
َّ
حتقيق ذلك. ومن هنا عر

على  لي�صت  اكيب  والرتَّ فالألفاظ   .
)1(

عليه« الّدللة  و�صوح  يف  خمتلفٍة  بطرٍق  الَواحِد  املعنى 

درجٍة واحدٍة يف و�صوح دللتها على املعنى الواحد املُراد التَّعبري عنه؛ اإذ اإن بع�صها اأو�صح من 

. لذلك قيل: »للمعاين األفاٌظ ت�صاكلها، فتح�صن 
)2(

كتور عي�صى العاكوب بع�ص، كما قال الدُّ

عراء م�صالك خمتلفًة يف اأثناء عر�صهم للمعاين،  . ومن هنا �صلك ال�صُّ
)3(

فيها، وتقبُح يف غريها«

 تلك امل�صالك ما ي�صمى يف علم البيان )التَّ�صبيه، وال�صتعارة، والكناية(. وهذا ما 
َّ
ولعلَّ اأهم

�صاأب�صط احلديث فيه فيما �صياأتي اإن �صاء اهلل.

1- التَّ�ضبيه:

 ، اد يف حدِّ التَّ�صبيه واأناطه طرائَق �صتَّى، كلٌّ بح�صب ما اأوتي من فهٍم لهذا الفنِّ �صلَك النُّقَّ

كتور علي اجلندي يف كتابه فن  الدَّ للتَّ�صبيه، جمعها  الروؤى حدوداً كثريًة  اقت�صت هذه  وقد 

)1(  الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 343.

ة �ص 349.
َّ
ل يف علوم البالغة العربي )2( املف�صَّ

)3( عيار ال�صعر �ص 11.
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، انتهى منها بع�ص الع�رضيني اإىل تعريٍف جامٍع هو: »الّدللة على م�صاركِة اأمٍر لأمر 
)1(

التَّ�صبيه

اإذاً  فالتَّ�صبيه   .
)2(

املتكلِّم« يق�صده  لغر�ٍص  تقديراً؛  اأو  لفظًا  التَّ�صبيه،  اأدوات  باإحدى  معنى  يف 

عالقُة مقارنٍة جتمع بني طرفني ا�صرتكا يف �صفٍة اأو حال، من جهٍة واحدٍة، اأو جهاٍت كثريٍة، 

ًة 
َّ
فات؛ لأنَّه لو نا�صب امل�صبه به امل�صبه منا�صبًة كلي رفان يف جميع ال�صِّ ول يجوز اأن ي�صرتك الطَّ

.
)3(

لكان اإيَّاه

 بعيٌد يف اإبراز املعاين؛ لأنَّ املعاين عندما تورد بطريقة التمثيل – وهو �رضب 
ٌ
وللتَّ�صبيه اأثر

كما  ذلك-  و�صبب  والكمال،  ف،  وال�رضَّ والنُّبل،  الفخامة،  من  بقدٍر  – حتظى  التَّ�صبيه  من 

، وتاأتيها 
ٍّ
اإىل جلي  

ٍّ
اأن تخرجها من خفي النُّفو�ص موقوٌف على  اأن�ص  يرى اجلرجايّن-: »اأنَّ 

اإياه اإىل �صيٍء اآخر هي ب�صاأنه اأعلم، وثقُتَها  يء تعلِّمها  ها يف ال�صَّ ب�رضيٍح بعد ُمَكنَّى، واأن تردَّ

ا ُيعلمُ بالفكر اإىل ما ُيْعلمُ  به يف املعرفة اأحكم، نحو اأن تنقلها عن العقل اإىل الإح�صا�ص، وعمَّ

بع  الطَّ فيها من جهة  املركوز  اأو  احلوا�ص،  امل�صتفاَد من طرق  العلمَ  بع؛ لأنَّ  والطَّ بال�صطرار 

ة، وال�صتحكام، وبلوغ  ُل امل�صتفاد من جهة النَّظر والفكر يف القوَّ وعلى حدِّ ال�رضورة، َيف�صُ

. اأ�صف اإىل ذلك دوره يف بثِّ طاقاٍت من الإيحاءات املختلفة، من 
)4(

الثقة فيه غاية التَّمام«

ُة الَّتي يتوّخاها 
َّ
ق عند ذلك املتعُة الأدبي ي، َفَتَتَحقَّ َة عند املتلقِّ

َّ
 العاطفي

َ
َج امل�صاعر �صاأنها اأن توؤجِّ

ي. اعر واملتلقِّ كلٌّ من ال�صَّ

َ اأبو الف�صل يف ا�صتخدام هذا اللَّون البيايّن، واأكرث منه، حّتى اإنَّه بنى عليه ق�صائَد  وقد تفنَّ

ماويََّة، الَّتي بداأ اأبياتها كاملًة باأداة التَّ�صبيه )كاأّن( 
َّ

كاملًة، كق�صيدته الَّتي ي�صُف فيها الأجراَم ال�ص

تيه اأح�صن  اأُثِبَتْت هذه الق�صيدة يف كتاب ابن الكتَّايّن )التَّ�صبيهات(، الَّذي جمع بني دفَّ وقد 

ق�صيدته  مطلع  الف�صل يف  اأبي  قول  ذلك  ومن  عراء.  ال�صُّ األ�صنة  على  دارت  الَّتي  التَّ�صبيهات 

:
)5(

ة
َّ
البائي

)1( فن التَّ�شبيه، للدكتور علي اجلندي، مكتبة نه�شة م�رص، ط1، 1952م، 1: 38.

ل يف علوم البالغة �ص 355. )2( املف�صَّ

عر 1: 265. )3( العمدة يف �صناعة ال�صِّ

)4( اأ�رضار البالغة �ص 102.

يوان: ق )اأ(. )5( الدِّ
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ــٍم ــْي ــه بَ ـــــوؤُُه  ـــــَل ْك اأَ ــــتُّ  ِب ــــٍل  ــــْي َولَ ــــا1-  ــــَرابَ ــــِه ُغ ــــاِرِق ــــَف ـــــــاأنَّ َعـــَلـــى َم َك

واد، فطرفا 
َّ

ا اجلامع بينهما فهو ال�ص اأمَّ اللَّيل بالغراب،  ابق 
َّ

اعر يف البيت ال�ص ه ال�صَّ
َّ
فقد �صب

الغراب  من  اعر  ال�صَّ ا�صتعار  لذلك  اأظهر،  به  امل�صبه  يف  به  ال�صَّ وجه  اأنَّ  بيد  ان، 
َّ
ح�صي التَّ�صبيه 

تلك  الِم يف  الظَّ ا�صتداِد  مدى  ي  للمتلقِّ ليبنيَّ  الَّذي جلببه،  اللَّيل  ذلك  على  ليطرحه  �صواده، 

اللَّيلة احلند�ص.

ماء يف تلك اللَّيلة البهيمة، فراآها بحراً 
َّ

اعر بعد تلك التوطئِة اإىل و�صِف ال�ص  انتقل ال�صَّ
َّ
ثم

ِة التطام الأمواج: ا، تتناثر على �صطحه الفقاقيع املنبعثة من �صدَّ
ًّ
جلي

ــمٌّ ِخــ�ــضَ ـــٌر  ـــْح بَ ـــاَءُه  ـــَم ـــضَ � ـــــاأنَّ  َك ــاً َحــبــابــا2-  ــم ــِط ــتَ ــْل ـــاُه املـَــــــْوُج ُم َكـــ�ـــضَ

امَع 
َّ

ْعِلمَ ال�ص
ُ
ا وجه ال�صبه فلم يحدده ال�صاعر، ِلي ماء، وامل�صبه به البحر اخل�صم، اأمَّ

َّ
فامل�صبه ال�ص

ي عندئٍذ �صورة البحر، ويرى اأمواجه   من جميع جهاته، في�صتح�رض املتلقِّ
َ
ماَء ت�صبه البحر

َّ
اأنَّ ال�ص

ماء والبحر، 
َّ

املتالطمة، وما تثريه من فقاقيَع تطفو على �صطح املاء، فيعقد عندئٍذ مقارنًة بني ال�ص

املتناثرة يف كبد  الكواكب  تلك  اإلَّ  البحر ما هي  الَّتي تطفو على �صطح  الفقاقيع  اأنَّ  فيدرك 

اعر يف �صائر اأبياِت الق�صيدة. ماء الَّتي �صي�صفها ال�صَّ
َّ

ال�ص

اِب، وغلمانهم  ال�رضَّ على  بقوٍم جمتمعني  اجلوزاء  املثال كواكَب  �صبيل  على  ُه 
ِّ
ي�صب هو  فها 

ابقة:
َّ

لى، فقال متابعًا الق�صيدة ال�ص رِتعوا لهم كوؤو�ص الطِّ
ُ
يطوفون عليهم بدناِن اخلمر، ِلي

ٌب  ْ َ
اجَلـــــْوَزاِء �ـــرص َكــــاأنَّ كـــَواِكـــَب  ــــا6-  َابَ ـــهـــْم َولِئــــــُدهــــــْم �ــــرصَ تـــَعـــاِطـــْي

ابق �صورٌة ماألوفٌة، فما من اأحٍد اإلَّ ويعرف 
َّ

ورَة الَّتي نقلها اأبو الف�صل يف البيت ال�ص اإنَّ ال�صُّ

ورة املاألوفة   هذه ال�صُّ
ُ
اعر اب، حيث ُيطاف على الندماء بالكوؤو�ص. لذا اأخذ ال�صَّ  ال�رضَّ

َ
جمل�ص

ماء، وهي �صورة غري ماألوفة، فانتقل بذلك من جمهوٍل اإىل معلوٍم، 
َّ

واأ�صقطها على كواكب ال�ص

عادة. 
َّ

ِة الكت�صاِف الَّتي تبعث يف النَّف�ص الرتياح وال�ص ي بلذَّ وبهذا النتقال ي�صعر املتلقِّ

مباِء  ِة 
َّ
املجر �صنى  ت�صبيه  الق�صيدة، فمن ذلك  اأبيات  �صائر  يطالعنا يف  النتقال  ومثل ذلك 

قراق الَّذي ين�صاُب متالألئًا بني اأزهار الريا�ص:
َّ
النَّهر العذِب الر
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نهٍر َفْي�ُص  ِة  َــَجــرَّ امل ]�َضنَى[  َكــاأنَّ  يَابَا10-  انْ�ضِ ــاَب  ــضَ ــ� َوانْ ــِر  ه ــزَّ ال يف  َجـــَرى 

:
)1(

عراء، فمن ذلك قول ابن املعتز ويعدُّ هذا التَّ�صبيه من التَّ�صبيهات الَّتي درج عليها ال�صُّ

ر الأْقــــــُحــــــَواُن ِمــــْن َجــاِنــبَــْيــِهوَكـــــــــاأنَّ املـَــــَجـــــرَّ َجــــــــــْدَوُل َمـــــاٍء ـــــوَّ نَ

:
)2(

وقال ابن احلجاج اأي�صًا

ــهــا ـــوُم كــاأنّ ـــُج ـــنُ ُة وال ــــرَّ ــــَج َ ــصِهـــذي امل ــ� ــْرِج نَ ـــِة  ـــَق َحـــِديْ يَف  ـــق  ـــَدفّ تَ ــٌر  ــه نَ

باحلوا�ِص  ُتْدَرُك  ًة 
َّ
حقيقي اأو�صافًا  ِه 

ِّ
امل�صب على  ت�صبيهاته  معظم  يف  الف�صل  اأبو  طرح  لقد 

ًا، 
ّ
قًا حقيقي قها تذوُّ ي حتَّى يتذوَّ ورِة اإىل ذهن املتلقِّ اخلم�ِص، ولعلَّ هدَفُه من ذلك تقريُب ال�صُّ

ورِة  ُث من ال�صُّ ائحِة الَّتي َتنبِعَ
َّ
 الر

ِّ
اعر من األواٍن واأ�صكاٍل خمتلفٍة، و�صم نه من روؤية ما يراه ال�صَّ ميكِّ

ِة.
َّ
معي

َّ
ورة ال�ص عريَِّة؛ و�صمِع الأ�صوات الَّتي تنقلها ال�صُّ ال�صِّ

على اأيِّ حاٍل تعدُّ حا�صة الب�رض من اأكرث احلوا�ص الَّتي اعتمد عليها ال�صاعر يف خلق �صورته 

الأ�صود  اللَّونني  املثال  �صبيل  على  ا�صتخدام  فقد  الألوان،  على  اعتماده  ذلك  فمن  عريَّة؛  ال�صِّ

والأبي�ص يف اأثناء و�صفه لفر�صه، فهذا الفر�ص اأ�صوُد اللَّوِن كاللَّيِل البهيم، ونا�صيته بي�صاُء بيا�َص 

:
)3(

ا حافراه فهما يلتمعان كما يلتمع الهالُل يف ديجور الظالم املطبق البدر يف ليلِة اكتماله، اأمَّ

ــِه  ــْوِن لَ يِف  ــَل  ــْي ــل ال ــي  ــضِ ــَر� َف َحــكــى  ـــِطـــَراِر1-  ـــَد ا�ـــضْ ـــْن َفــَقــابَــلــُه الــــبَــــْدُر ِع

ـَمــاِم  الــتَـّ يِف  ًة  ُغـــــرَّ ــــُه  لَ ـــاَن  ـــَك َف َاِر2-  الــــ�ــــرصَّ يف  ــــــِرِه  ــــــاِف حِلَ ـــــاًل  ـــــْع َونَ

لها اأبو الف�صل اعتماداً على الطباق املتاأتِّي من الألوان املتعاك�صة،  ورُة الَّتي �صكَّ فهذه ال�صُّ

حتليل  يف  م�صاركته  خالل  من  ة، 
َّ
الأدبي املتعَة  له  قت  وحقَّ املتلقِّي،  ذهن  يف  املعنى  نت  مكَّ

ورة، وفهم ما يريده املوؤلف. ال�صُّ

اعر على الألوان اأي�صًا: قوله ي�صُف غالمًا يف مقتبل العمر،  ور الَّتي اعتمد فيها ال�صَّ ومن ال�صُّ

)1( وقيل: )اخلباز البلدي(. غرائب التنبيهات لبن ظافر الأزدي �ص 53، الوايف بالوفيات 4: 97.

)2( هو اأبو عبد اهلل احل�صني بن احلجاج، كاتب، و�صاعر م�صهور، كان فرد زمانه يف فنه، مدح امللوك، والأمراء والوزراء، 

والروؤ�صاء، وُيقال اإّنه يف ال�صعر يف درجة امرئ القي�ص. تويف �صنة 391ه. وفيات الأعيان 2: 168- 172.

يوان: ق )و(. )3( الدِّ
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تاِن كاحمراِر دماِء القلوب، وحليٌة اأ�صبه بنجاٍد م�صنوٍع من البنف�صج، وجفوٌن 
َّ
له وجنتاِن حممر

:
)1(

احر
َّ

ج�ص ذات العطِر ال�ص ت من اأزهاِر الرنَّ  ُقدَّ
ُ
كالبواتر، بيد اأنِّها بواتر

مِبَ�ْضِكِه ــاُل  ــَم اجَل نـَـَقــ�ــَص  ٍر  َوُمـــَعـــذَّ ــا 1-  ََّج ــرصَ ــ� َخـــــّداً لَـــُه ِبـــــَدِم الــُقــلــْوِب ُم

ــِه ــْوِن ــُف ُج ــَف  ــْي ــضَ � اأنَّ  ــَن  ــقَّ ــيَ تَ ـــا  َّ مَل بَنَْف�َضَجا2-  الــنِّــَجــاَد  َجــَعــَل  نـَـْرِجــ�ــٍص  ــْن  ِم

ومل تقت�رض حا�صة الب�رض عند اأبي الف�صل على الألوان فح�صب، بل كان لالأ�صكال والأحجام 

 بارٌز يف توليد املعاين. وبالطبع اإنَّ 
ٌ
واحلركات، وغري ذلك ممَّا ل ُيْدرك اإلَّ بوا�صطة الب�رض، اأثر

.
)2(

ة، هي الَّتي حتدُث توتراً يف الأع�صاب، وحركًة يف امل�صاعر
َّ
مثل هذه املظاهر احل�صي

ة. ومن ذلك قول اأبي 
َّ
اعر يف التَّاأثري مبتلقيه من خالل هذه املثريات احل�صي وبذلك ينجح ال�صَّ

الف�صل مادحًا �رضعَة املاأمون بن ذي النُّون، وهو مُمْتٍط �صهوة جواده، ُمظهراً �صورة مرافقي 

ري، ولكن هيهات  اأنَّهم قد ُحملوا على ظهور الطَّ اعر  م ال�صَّ الأمري الَّذين ت�صارعوا حتَّى توهَّ

اعر ما ذهب اإليه اأردف �صورته  د ال�صَّ ري �رضعَة جواد املاأمون. ولكي يوؤكِّ اأن توازي �رضعُة الطَّ

اعر اأنَّ  ة �رضعة القوم تراءى لل�صَّ ب�صورة اأخرى تظهر مدى فرو�صية ممدوحه وقوته، فمن �صدَّ

:
)3(

ماء ما هي اإلَّ رماٌح متطايرٌة، وكذلك بدا الهالل وكاأنَّه اإْثر حافر؛ فقد قال
َّ

جنوَم ال�ص

ٍ ُمَق�رصِّ ُكـــلَّ  ــُت  ــْل ِخ َحــتَّــى  ََّع  ــرصَ ــ� تَ ــْوًل َعــَلــى َظــْهــِر َطــاِئــِر2-  ــُم ــِل حَمْ ــْي ــَن اخْلَ ِم

ــنَّــًة اأ�ــضِ ــُجــوَم  ــنُّ ال ــا  ــْمــنَ تَــَوهَّ ــى  ــتَّ ــِر3- َوَح ــاِف ـــــَر َح ثْ ــا الْـــهـــالَل بَــْيــنَــهــا اإِ ــنَ ــْل َوِخ

ي  ة اأن ينقل املتلقِّ
َّ
ورة التَّ�صبيهي فمن الوا�صح اأنَّ اأبا الف�صل قد ا�صتطاع من خالل هذه ال�صُّ

من �صورٍة ماألوفٍة معتادٍة؛ وهي �صورُة اجلياد يف ميدان املعركة، اإىل �صورٍة طريفٍة مبتكرة قلَّما 

عر؛ اإذ اإنه و�صيلٌة ل�صتح�صار الأ�صكال والألوان  تخطر يف بال اأحدنا. وهنا تكمن وظيفُة ال�صِّ

اأبا  اأنَّ  . وهكذا يالحظ 
)4(

با�صتح�صارها« ت�صتمتع احلوا�ص  راٌت  ، فهو »ت�صوُّ ن�صٍق خا�صٍّ يف 

ق للمتلقِّي   ا�صتطاع اأن يحقِّ
ّ
ي واأحا�صي�صه، ومن ثم َك عقل املتلقِّ

ِّ
الف�صل قد اأَْعَمَل خياله، ليحر

يوان: ق )ج(. )1( الدِّ

)2( التف�صري النف�صي لالأدب، للدكتور: عز الدين اإ�صماعيل �ص 67.

يوان: ق )16(. )3( الدِّ

)4( التف�صري النف�صي لالأدب �ص 68.
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َدها. ورة ال�صعريَّة الَّتي يطيُب له اأن يردِّ ال�صتمتاع بالعمل الأدبي، ول�صيما ال�صُّ

ور الَّتي ابتدعها اأبو الف�صل معتمداً على حا�صة الب�رض اأي�صًا: قوله ي�صُف هطول  ومن ال�صُّ

:
)1(

ماء
َّ

الثَّلج، وكاأنَّه طحنٌي غربلته ال�ص

�ُضقْوِطِه  اْكِتنَاِن  يف  يَْحكي  َوالثَّْلُج  ـــقـــاً ُغـــْرِبـــال4-  ـــْي ـــِئـــْيـــِل ُجـــثَّـــِتـــِه َدِق َو�ـــضَ

ة،  دة؛ منها: البيا�ص، واخلفَّ ا وجه ال�صبه فهو اأموٌر متعدِّ قيق( اأمَّ اعر )الثلج( بـ)الدَّ ه ال�صَّ
َّ
لقد �صب

قيق من الغربال. ومن  ماِء، يت�صاقط الدَّ
َّ

واحلجم، وهيئة التَّ�صاقط، فكما يت�صاقُط الثَّلُج من ال�ص

ورة من  هنا جند اأنَّ امل�صبه وامل�صبه به قد ا�صرتكا يف اأموٍر كثريٍة، وبهذا ميكُن اأن ُتَعدَّ هذه ال�صُّ

اأح�صن التَّ�صبيهات على مذهب قدامة بن جعفر؛ اإذ يرى اأنَّ »اأح�صن التَّ�صبيه هو ما وقع بني 

.
)2(

فات اأكرث من انفرادهما فيها، حّتى يدين بهما اإىل حال الحتاد« �صيئني، ا�صرتاكهما يف ال�صِّ

كتور  اعر، كما يقول الدُّ ولي�صت الألوان والأ�صكال وحدها هي العنا�رض الَّتي جتتذب ال�صَّ

يف  واللَّون  كل  ال�صَّ مع  لتتداخل  عم،  والطَّ ائحة، 
َّ
والر اللَّم�ص،  اإنَّ  بل  اإ�صماعيل،  ين  الدِّ عّز 

ك يف 
َّ
بيعة من خالل النَّظر فح�صب، وهو ل يتحر اعر ل ينفذ اإىل الطَّ عريَِّة؛ لأنَّ ال�صَّ ورة ال�صِّ ال�صُّ

(؛ كما 
ّ
 ومن ذلك اعتماد اأبو الف�صل يف ت�صبيهاته على )حا�صة ال�صم

)3(
ات وحدها.

َّ
اإطار املرئي

عِر ما ي�صبه امل�صك عطراً، فتقبُل عليه  عر ومذمومه، فقد راأى اأنَّ من ال�صِّ نًا حممود ال�صِّ
ِّ
يف قوله مبي

ة، لذا يطيب لها ترداده؛ ومنه ما ي�صبه اجللَد يف املدابغ، حيث 
َّ
كي النُّفو�ص، وتنتع�ص برائحته الزَّ

:
)4(

، فتنفر منه اإثر ذلك
ُ

ها النَّف�ص ائحة كريهًة، متجُّ
َّ
تكون الر

ــِه ــِم ــالُط تَ يِف  ــِر  ــْح ــبَ ــالْ َك ــُر  ــْع ــ�ــضِّ ال ـــِه1-  ـــِغ ـــاِئ ـــضَ ــــــنْيَ َمـــْلـــُفـــْوِظـــِه َو� ــــا بَ َم

ــِه ــِم ــاِئ ــَط لَ يف  ــِك  ــضْ ــ� ــامْلِ َك ــُه  ــْن ــِم َف ـــِه2-  ـــِغ ـــداب َم يِف  ـــِك  ـــضْ ـــ� َ ـــامْل َك َوِمــــْنــــُه 

 بامِل�صك اأعلى من �صاأِنِه، 
َ
عر َه ال�صِّ

َّ
اعر يف البيت الثَّاين مدَح وذمَّ يف اآٍن واحد؛ فعندما �صب فال�صَّ

ورتني ل يريُد املح�صو�َص بعينه، بل ما  ِك حطَّ من �صاأنه. وهو يف كلتا ال�صُّ
ْ

َهُه باملَ�ص
َّ
وعندما �صب

يوان: ق )32(. )1( الدِّ

)2( نقد ال�شعر، قدامة بن جعفر، حتقيق: كمال م�شطفى، مل تذكر الدار، ط3، 1978، �ص 109.

)3( التف�صري النف�صي لالأدب �ص 68.

يوان: ق )م(. )4( الدِّ
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َة ب�صتَّى اأنواعها، 
َّ
 »حنَي ي�صتخدم الكلماِت احل�صي

ُ
اعر ة اأو منتنة. فال�صَّ

َّ
ينتج عنه من روائَح زكي

ٍر  ٍ من املح�صو�صات، بل احلقيقُة اأنَّه يق�صُد متثيَل ت�صوُّ ل يق�صُد اأن ميثِّل فيها �صورًة حل�صٍد معنيَّ

هي  املح�صو�صات  هذه  ذكر  من  اعر  ال�صَّ فغاية   .
)1(

عوريَِّة« ال�صُّ وقيمته  دللته  له   ، ٍ معنيَّ  
ٍّ
ذهني

َخ املعنى يف ذهن  عر بكلِّيته، وعندها ي�صتطيع اأن ير�صِّ ْقبَل على ال�صِّ
ُ
ِلي ي،  تن�صيط حوا�ص املتلقِّ

ي؛ اإذ ينقله ممَّا يدرك بالعقل، اإىل ما يدرك باحلوا�ص. املتلقِّ

اإذ  مع(؛ 
َّ

ال�ص )حا�صة  واإظهارها  معانيه  توليد  يف  الف�صل  اأبو  فها  وظَّ الَّتي  احلوا�صِّ  ومن 

اعر عك�ص ما  احب اخلائن - الَّذي كان يظهر لل�صَّ َ مدى ازدرائه لذلك ال�صَّ ا�صتطاع اأن يبنيِّ

اعر �صاحبه  َه ال�صَّ
َّ
ة، فقد �صب يبطنه، وي�صعى دائمًا اإىل الغمز من قناته- باعتماده على هذه احلا�صَّ

ر، بعد اأن بنيَّ اأنَّ هناك من هم اأرفُع منزلًة من ذاك  ُم ول يوؤخِّ َه كالَمُه بطننٍي ل يقدِّ
َّ
، و�صب بالبقِّ

:
)2(

احلقود، واأ�صمع كلمًة منه �صلكوا هذا امل�صلك من قبل فما ا�صتطاعوا

ِحْلِمي ــِد  ــضْ الأ� زئـــُر  ــْج  ــْزِع يُ َوَلْ  ؟7-  ـــنْيُ ـــِن ـــطَّ ــــُجــــُه ِمــــَن الْــــبَــــقِّ ال ــــْزِع اأيُ

به،  امل�صبه  ب�صورة  ي  املتلقِّ نف�ص  يف  اخليال  اإثبات  من  ن  متكَّ قد  اعر  ال�صَّ اأنَّ  املالحظ  من 

اإذ نقل �صورَة �صاحبه   امل�صبه به- وهو )�صاحبه(- غاية التَّحقري؛ 
َ
ر اأن يحقِّ فا�صتطاع بذلك 

اإىل  يدعو  قبيحًا  النَّف�ِص خياًل  فاأثبت ذلك يف   -) )البقِّ منها- وهي �صورة  اأقبح  اإىل �صورٍة 

اأي�صًا  كالمه  ازدرى  بل  وحتقريه،  �صاحبه  بازدراء  اعر  ال�صَّ يكتِف  ومل  ورة.  ال�صُّ تلك  ازدراء 

الف�صل  اأبو  اأكمَل  الو�صف  ل عليه، وبهذا  يعوَّ فارٌغ ل  فهو كالٌم   ، البقِّ الَّذي يحاكي طننَي 

طنينه  ذلك  يف  مبا   ، البقِّ �صورة  بدوره  ي�صتح�رض  الَّذي  ي  املتلقِّ يدي  بني  وو�صعها  �صورته، 

ق هدف  يتحقَّ به، وعندها  ه 
َّ
ه، وامل�صب

َّ
امل�صب فيتَّحد بذلك  املهجو،  املتوا�صل، وي�صقطها على 

يء  ا فائدة التَّ�صبيه من الكالم، فهي اأنَّك اإذا مثَّلت ال�صَّ التَّ�صبيه كما راأى ابن الأثري؛ اإذ قال: »اأمَّ

اأوكد يف  اأو مبعناه، وذلك  ه به، 
َّ
امل�صب النَّف�ص ب�صورة  اإثبات اخليال يف  فاإنَّك تق�صُد  يء،  بال�صَّ

.
)3(

غيب فيه، اأو التَّنفري عنه« طريف الرتَّ

)1( التف�صري النف�صي لالأدب �ص 70.

يوان: ق )42(. )2( الدِّ

ائر 1: 378.
َّ

)3( املثل ال�ص
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ة  )كحا�صَّ اأخرى  ا�صتخدام حوا�صَّ  اإىل  جلاأ  بل  احلوا�ص؛  هذه  عند  الف�صل  اأبو  يتوقَّف  ومل 

:
)1(

وق( فمن ذلك قول على �صبيل املثال الذَّ

ــــْد َتُ ل  ـــَت  ـــْئ ـــضِ � واإْن  ـــــْد  ُج اأَُعـــــــــْد 1-  َلْ  ــــُت  ــــ�ــــضْ تَــــَخــــلَّ اإْن 

ين ـــــــــرَّ َغ ِمــــــْنــــــَك  َــــــــــــا  اإمنَّ ــــَهــــْد2-  ــــهــــا الــــ�ــــضَّ ــــُم ــــْع ــــــٌم َط َكــــــِل

مدى  يبنيَّ  اأن  ا�صتطاع  وبهذا  وحالوًة،  طعمًا  هد  بال�صَّ اجلميل  الكالم  اعر  ال�صَّ ه 
َّ
�صب فقد 

اعر ومتنِّيه. عذوبة تلك الكلماِت الَّتي خرجت من بني �صفاه املتكلِّم لتغري ال�صَّ

ة الَّتي تدرك باحلوا�ص اخلم�ص، 
َّ
وعلى اأيِّ حال مل يكتِف اأبو الف�صل بهذه الأو�صاف احلقيقي

، والكتئاب، والفرح، واحلزن،  بل طرح على امل�صبه اأو�صافًا معنويَّة تدرك بالعقل؛ كاحلبِّ

ة.
َّ
ة، واملفاهيم العقلي

َّ
وغري ذلك من احلالت النَّف�صي

مهنَّ 
ّ
َهَها بعذارى تي

َّ
ة امل�صطربة لتلك النُّجوِم الَّتي �صب

َّ
ومن ذلك قوله وا�صفًا احلالة النَّف�صي

:
)2(

َح اأمرهنَّ الع�صق، فها هنَّ يرمْقَن احلبيَب بعيوٍن ناع�صٍة، بحذٍر �صديٍد خ�صيَة اأن ُيْفَت�صِ

ــٌد  هــَر ِفــْيــِه َخــَراِئ ــا7- َكـــاأنَّ الــنُــُجــْوَم الــزُّ ــَربَ ــِب َربْ ــَواِك ــَك ــُع ِمـــْن ُزْهـــِر ال ــاِل ــَط تُ

ُجُفْوِنها ِبَك�رْصِ  تَهوى  ــْن  َم ُع  ـــَودِّ تُ ــبَــا8-  َقُّ ــاِة الــرتَّ ــو�ــضَ َوتـُــْكـــِ�ُ ِمـــْن َخـــْوِف ال

 
ُ
َة لأولئك العا�صقاِت اللَّواتي تعرتيهنَّ م�صاعر

َّ
اعر يف هذا البيت احلالَة النَّف�صي ر ال�صَّ لقد �صوَّ

ورة الَّتي  قُِّب واحليطة. فهذه ال�صُّ احلبِّ املمزوجة مب�صاعر اخلوف، ولذلك كلِّه َباَلْغَن يف الرتَّ

ٍة 
َّ
فني نت املعنى بطريقٍة  ماء، مكَّ

َّ
ال�ص الع�ّصاق، وخلعها على كواكِب  اعر من دنيا  ال�صَّ انتزعها 

والتقاط  و�شكِلِه،  ِه  يء يف غري جن�شِ ال�شَّ من  بِه  ال�شَّ َر  »ت�شوُّ ُيَعّد  اإذ  ي؛  املتلقِّ نف�ص  ولطيفٍة يف 

رِف واللُّطِف، ومذهبًا من  البعيد، بابًا.. من الظَّ
)3(

ِق
ْ
ذلك من غري حملَِّتِه، واجتالِبِه اإليِه من النِّي

 .
)4(

مذاهب الإح�صان ل يخفى مو�صعه على العقل«

يوان: ق )9(. )1( الدِّ

يوان: ق )3(. )2( الدِّ

)3( النِّيق: اأرفع مو�صع يف اجلبل.

)4( اأ�رضار البالغة �ص 108- 109.
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:
)1(

ومثل ذلك ميكن اأن يقال يف قول اأبي الف�صل اأي�صًا

املـُــــَويلِّ  الـــَقـــَمـــِر  بـَــِقـــيَّـــَة  َكـــــاأنَّ  ــا11-  ــابَ ــنَ ــِت ــو اْج ــُك ــ�ــضْ ـــٌف يَ ـــْدن َكــِئــْيــٌب ُم

ع 
َّ
، ويتجر َهُه بعا�صٍق يعاين مرارَة احلبِّ

َّ
ًة؛ اإذ �صب

َّ
اعر على القمر �صفاٍت عقلي فقد طرح ال�صَّ

 والكاآبة، وهذا ما دفعه 
َّ
 والغم

َّ
غ�ص�صه، لذا ل ينفكُّ ي�صكو جفاَء املحبوب الَّذي اأورثه الهم

اعر خ�صَّ بالت�صبيه  ورة اأنَّ ال�صَّ اإىل جتنُّب النَّا�ص والنزواء عنهم. وممَّا زاد يف جمال هذه ال�صُّ

اق يف كلِّ زماٍن  هر، حاله حاُل الع�صَّ
َّ

ه ال�ص الهالل ذي اجل�صد الهزيل الَّذي اأ�صناه الع�صق، وكدَّ

ومكان.

اإنَّ هذا التَّ�صوير الَّذي جلاأ اإليه اأبو الف�صل اأ�صفى على اأ�صعاره جماًل وروعًة، وجعلها اأكرث 

اأعماقه  املعنى، والتغلغل يف  اكت�صاف  اإىل  للمتلقي  فيها من دفٍع  ملا  النَّف�ص؛  اإيحاًء وتاأثرياً يف 

ِة.
َّ
ِة الأدبي

َّ
ق املتعة الَّتي ُتَعدُّ راأ�َص العملي ملعرفة اأبعاده وخفاياه. وهذا ما يحقِّ

عر(  ها )الذُّ ابقِة نف�صِ
َّ

ه يف الق�صيدِة ال�ص
َّ
 على امل�صب

ُ
اعر ِة الَّتي طرحها ال�صَّ

َّ
ومن احلالِت النَّف�صي

�ص  اً بتنفُّ �رضِّ
َ
ُح ب�صيفه مقّطعًا اأو�صال الأفق، ُمب  من الفجر، اإْذ راح يلوِّ

َّ
الَّذي متلَّك اللَّيل عندما فر

بح: ال�صُّ

ِبــَفــْجــٍر ـــْوراً  ـــذُع َم ــَل  ــْي ــلَّ ال ــــاأنَّ  َك ـــٌف َفــهــابَــا13-  ـــْي ـــضَ ــــــــُه � ــــٌب َراَع ــــريْ ُم

اق، واملحزونني،  عراء ا�صتعذبوا هزميَة اللَّيل الَّذي يطول دائمًا على الع�صَّ وفيما يبدو اأنَّ ال�صُّ

قون اإىل بزوغ الفجِر، حتَّى يخففوا من وطاأة اآلِمِهم الَّتي تثور  واملنكوبني؛ هوؤلء الَّذين يت�صوَّ

:
)2(

الم؛ كقول ابن املعتز ثائرتها يف جنِح الظَّ

ـــه اإِهـــاِب يِف  ـــُل  ـــْي ـــلَّ وال ــــِدي  ــــتَ اأْغ ــــْد  ـــَحـــاِبـــهَق ـــيِّ َفـــــرَّ ِمــــن اأ�ـــضْ ـــ�ـــضِ ـــبَ َكـــاحْلَ

َ َعــــْن اأنْــيَــاِبــه َّ
ــُح َقــــْد َكـــ�ـــرص ــْب ــضُّ ــ� ــــهوال ـــُك َمــــن َذهــــاِبِ ـــَح ـــ�ـــضْ ـــــا يَ َ ـــــاأمنَّ َك

:
)3(

وقول ابن وكيع

يوان: ق )اأ(. )1( الدِّ

)2( ديوان ابن املعتز، �رصح: جميد طراد، دار الكتاب العربي، بريوت- لبنان، ط1، 1415هـ- 1995م، 2: 657.

ة، دم�صق، �ص 640
َّ
)3( قطب ال�رضور يف اأو�صاف اخلمور، الرقيق الندمي، حتقيق: اأحمد اجلندي، جممع اللغة العربي
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ــا ــِرَف ـــْد َخ ــَل َكــْيــَف َق ــْي ــلَّ ــَفــااأَمــــا تَــــَرى ال ــاِح َقـــْد ُكــ�ــضِ ــبَ ــضَّ ــ� ـــرْتَ نـُــــْوِر ال و�ـــضِ

ـــاِكـــِرِه َعـــ�ـــضَ يِف  الـــفـــْجـــُر  ـــــَل  ـــــبَ ـــاَواأْق َف ِ �ـــرصُ َقــــْد  ــــالِم  الــــظَّ َوايِل  ـــــلُّ  وِظ

؛ اإذ من خالله يتَّ�صُح املعنى الَّذي يرمي 
ِّ
ُ مدى ف�صل التَّ�صبيِه على النَّ�صِّ الأدبي نيَّ

َ
م َيَتب ممَّا تقدَّ

اأخرى  ٍة 
َّ
ي، وتقويها من ناحي املتلقِّ ُع طاقات الإيحاء لدى  ٌة تو�صِّ

َّ
فني اعر. فهو طريقٌة  ال�صَّ اإليه 

اعر؛ اإذ ترفده بو�صائَل تعبرييٍَّة تهزُّ نفو�ص املتلقِّني، وتثري اإعجابهم. لدى الأديب اأو ال�صَّ

املبالغة  ِة  قوَّ من  واحدٍة  درجٍة  على  لي�ص  فهو  التَّ�صبيه،  اأنواع  بني  البالغيون  فا�صل  وقد 

هن، واإعمال العقل  وو�صوح الّدللة. فقد يكون اأحيانًا وا�صحًا مفهومًا، ل يحتاج اإىل كدِّ الذِّ

بني  ي�صُع  لأنَّه  ؛ 
)1(

التَّ�صبيه درجات  اأدنى  ُيَعدُّ  الَّذي  ل  املف�صَّ كالتَّ�صبيه  املراد؛  للمعنى  و�صوًل 

ي �صورًة وا�صحًة ل لب�ص فيها ول غمو�ص، ويقدم له املعنى املراد بدّقة، اإذ مينُعُه من  يدي املتلقِّ

ي اإىل اإدراك املعنى  ق اإلَّ بعد اأن ي�صعى املتلقِّ ِة، الَّتي ل تتحقَّ
َّ
اإعمال خياِلِه، و�صوًل للمتعِة الأدبي

باإعمال الفكر، والغو�ِص يف الإيحاءات املختلفِة الَّتي يثريها التَّ�صبيه.

الوجه  ذكر  فيه  ُتِرَك  ما  فهو  املعاين،  املبالغة وو�صوح  ة  قوُّ التَّ�صبيه يف  درجات  اأعلى  ا  اأمَّ

فات كلِّها،  به، ي�صرتك امل�صبه وامل�صبه به يف ال�صِّ ؛ لأنَّه عندما يحذف وجه ال�صَّ
)2(

والأداة جميعًا

ه به متامًا، ولي�ص �صيئًا اآخر. 
َّ
ه هو امل�صب

َّ
رفان؛ اأي يكون امل�صب وعندما حتذف الأداة يتَّحد الطَّ

به والأداة، يجعل الإن�صان يف حاجة  ى هذا النَّوع من التَّ�صبيه )بليغًا( لأنَّ خفاء وجه ال�صَّ وي�صمَّ

ة  اإىل اإعمال الفكر لإدراك املعنى، وعندما يكت�صف املعنى بنف�صه ي�صعر مبتعة الكت�صاف ولذَّ

بعد طلبها  باحلاجة  فر  فالظَّ املراد؛  نيل  اإىل  وق واحلنني  ال�صَّ بعد رحلة  يريد،  ما  اإىل  الو�صول 

.
)3(

عادة والرتياح
َّ

وال�صعي اإليها مدعاة لل�ص

فالتَّ�صبيه البليغ يف�صح للمتلقي فر�صَة التَّحليل والتَّاأويل، من انطالقًا من فكره، وو�صوًل اإىل 

اعر والقارئ.  ِة بني ال�صَّ
َّ
ق عندئٍذ امل�صاركة الوجداني اإدراك املعنى واكت�صاف غوام�صه. فَتَتحقَّ

ما اأبو الف�صل البغداديُّ الَّذي َوِثَق مبقدرِة 
َّ
عراء، ول�صي تلك امل�صاركة التي طاملا �صعى اإليها ال�صُّ

ل يف علوم البالغة �ص 422. )1( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 410، املف�صَّ

ل يف علوم البالغة �ص 421. )2( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 410، املف�صَّ

)3( البالغة والتحليل الأدبي �ص 126.
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ْم له املعنى تقدميًا معتاداً خاليًا من عنا�رض الإيحاء واجلمال، بل  ة، فلم يقدِّ
َّ
ي، وذائقته الأدبي املتلقِّ

ًا للعمِق واجلمال. لذلك جلاأ اإىل حتريك عقل القارئ، واإثارِة م�صاعره 
ّ
َ بعر�ص معانيه توخي تفنَّ

ب من التَّ�صبيه. واأحا�صي�صه بوا�صطة ا�صتخدامه لهذا ال�رضَّ

ه اأبو الف�صل يف اأ�صعاره �صيئًا ب�صيٍء، و�صيئني ب�صيئني، وثالثًة بثالثٍة، واأربعًة باأربعٍة، 
َّ
وقد �صب

:
)1(

وهذا غاية ما يجمعه بيٌت واحٌد. ومن ذلك قوله خماطبًا النَّار

َجَعُلْوا َوَقـــْد  ــٍع  ــْوِديْ ــتَ ِب ــْيــِت  ُمــِنِِ َول  الُعنُِق7-  َعَلى  ــاً  ــَواق اأَط ــَواِعــِد  الــ�ــضَّ ِبْي�َص 

ٍة على  الَّتي يعانق بع�صها بع�صًا يوم الوداع باأطواق ملتفَّ ِة 
َّ
 �صواعَد الأحب

ُ
اعر ه ال�صَّ

َّ
فقد �صب

ِر  ي اإىل تذكُّ ورة اجلمال الَّذي حتمله؛ اإذ تنقل املتلقِّ ٍل يف هذه ال�صُّ الأعناق. ول يخفى على متاأمِّ

ُة ذوو القلوِب الواجفِة واملقِل الواكفِة عناقًا طوياًل، وكاأنَّ 
َّ
حلظاِت الوداع حني تتعانُق الأحب

ُد من رائحة املحبوِب واأنفا�صِه ليختزَنَها يف قلبه يف اأثناء غيابه. املحبَّ يتزوَّ

 
)2(

 اثنني باثنني قوله ي�صف معركٍة خا�صها املاأمون:
ُ
اعر َه فيها ال�صَّ

َّ
ور الَّتي �صب ومن ال�صُّ

ــنَّــًة اأ�ــضِ ــُجــوَم  ــنُّ ال ــا  ــْمــنَ تَــَوهَّ ــى  ــتَّ ــِر3- َوَح ــاِف ــــَر َح ث ــنَــهــا اإِ ــا الْـــهـــالَل بَــْي ــنَ ــْل َوِخ

النُّجوم  ت�صبيه  اأي  التَّ�صبيه-  هذا  ويعدُّ  احلافر.  باإثر  والهالل  بالأ�صنَِّة،  النجوَم  ه 
َّ
�صب فقد 

:
)3(

يِّ ؛ اإذ قال ِّ
عراء؛ ومنهم مثاًل اأبو العالء املعر بالأ�صنِِّة- من التَّ�صبيهات الَّتي درج عليها ال�صُّ

ــٍة ــنَّ ــضِ اأ� ُزْرُق  الــلَّــْيــِل  ـــــوَم  ُنُ ـــــاأنَّ  ــنْيَُك ــِع اِب َط َ ـــــرتُّ ــــْوَق ال ـــْن َف ـــلُّ َم ــهــا ُك ِب

ي، وح�رض تفكريه باملعنى الَّذي اأراده؛  ل لدى املتلقِّ
ُّ
َّة التَّخي

ي عملي
ِّ
ل املعر وكما يبدو عطَّ

ة كما فعل 
َّ
به معًا، فلم يتح له فر�صة امل�صاركة يف حتليل ال�صورة الفني َم له الأداَة ووجه ال�صَّ اإذ قدَّ

ُيْفَهمَ  اأن  ورة  ال�رضَّ لي�ص من  اإذ  القارئ حريًة فكريًة؛  ليمنَح  الأداة  الَّذي حذف  الف�صل،  اأبو 

عريِِّة  ال�صِّ ورة  ال�صُّ اإىل  ي�صيَف  اأن  للقارئ  ِة، بل ميكن  قَّ الدِّ اعر على وجه  ال�صَّ يريد  املعنى كما 

تتاأثَّر- بوجٍه ما- مب�صتواه  الَّتي  اأخرى، ي�صتنبطها من خياله واأفكاره اخلا�صة،  معنويًَّة  اأبعاداً 

يوان: ق )26(. )1( الدِّ

يوان: ق )16(. )2( الدِّ

)3( �رضح اللزوميات، اأبو العالء املعري، حتقيق: طائفة من الأ�صاتذة، الهيئة امل�رضية للكتاب، 1994، 3: 208.
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ي اإىل اآفاٍق معنويٍَّة جديدٍة، قد ل تكون قد خطرت   املتلقِّ
ُ
اعر الثقايف. وبهذا وذاك يدفع ال�صَّ

ي على تن�صيق م�صاعره من خالل الإثارات  اعر ي�صاعد املتلقِّ ِه؛ لأنَّ ال�صَّ اعِر نف�صِ يف ذهن ال�صَّ

عة الَّتي تثريها فيه �صوره، »وهذه الإثارات الَّتي ت�صتثار يف عقٍل من العقول، لي�ص من  املتنوِّ

عر – نف�ص  زم اأن مُتاِثَل تلك الَّتي على نف�ص القدر من احليويَِّة، والَّتي يثريها البيت من ال�صِّ الالَّ

، واأبعد  يِّ ِّ
. وعلى هذا �صورة اأبي الف�صل اأجمل من �صورة املعر

)1(
البيت – يف �صخ�ٍص اآخر«

عمقًا، واأبلغ تاأثرياً.

:
)2(

ه فيها اأبو الف�صل ثالثًا بثالٍث قوله مادحًا قوم املاأمون
َّ
ومن التَّ�صبيهات الَّتي �صب

َواإِْن اَء  الَف�ضَ ْوا  ــدُّ �ــضَ ــْوا  ــبُ َرِك اإَذا  َدبـَـىَقــْوٌم  ِرْجــَل  الِبْيِد  يِف  ْمتَهْم  تََوهَّ َحلُّوا 

ِبها َمــاَء  َوالــدِّ َكاأ�ضاً  ــْرَب  احَل ّرُوا  �ضَ َحبَبَاَقــْد  ها  ِبْي�ضِ ــْن  ِم ــْت  َف َجــوَّ ــا  َوَم َخــْمــراً 

ورًة للحرب، وما فيها من قتٍل، و�صفٍك، وتدمرٍي،  فقد ر�صم اأبو الف�صل يف البيت الثَّاين �صُ

ا املعاين غري املاألوفة  وكلُّ هذه املعاين ماألوفٌة، لبدَّ منها يف �صاحات الوغى وميادين القتال. اأمَّ

ماء  والدِّ كاأ�صًا،  احلرب  جعل  فقد  التَّ�صبيه،  با�صتخدام  الف�صل  اأبو  ابتدعها  الَّتي  تلك  فهي 

اخاٍت تطفو على كوؤو�ص  املتطايرة هنا وهناك فقاعاٍت ونفَّ القتلى  امل�صفوكة خمراً، واأ�صالء 

َ احلاذِق اخلبرِي ب�صنعته؛ اإذ جعلها  ورة تفنُّ َ اأبو الف�صل يف ت�صكيل هذه ال�صُّ اب. لقد تفنَّ ال�رضَّ

ي و�صوًل اإىل ك�صف املعنى؛ اإذ ا�صتطاع من خالل هذه  منَطلقًا ل�صوٍر اأخرى يثريها خيال املتلقِّ

على  اهر، معتمداً  الظَّ اإىل   
ِّ
املاألوف، ومن اخلفي اإىل غري  املاألوف  ي من  املتلقِّ نقل  التَّ�صبيهات 

خياله اخلالَّق، فجاءت �صوره على قدٍر من الرباعِة وح�صن الإخراج، ا�صتطاعت اأن جتتذَب 

النُّفو�َص وتطربها، وتدفعها اإىل التََّغْلُغِل يف املعنى لكت�صاف اأعماقه واأبعاده.

ُن يف التَّ�صبيه عند قدامة بن جعفر: »اأن جتمَع ت�صبيهاٍت كثريًة يف 
َ

َتْح�ص
ْ

ومن الوجوه الَّتي ُت�ص

ه ثالثَة اأ�صياَء 
َّ
ابق؛ حيث �صب

َّ
 اآنفًا يف بيت اأبي الف�صل ال�ص

َّ
. كما مر

)3(
بيٍت واحٍد، واألفاٍظ ي�صريٍة«

ة 
َّ
مي ه اأربعًة باأربعٍة يف ق�صيدته الالَّ

َّ
، بل جاوزه عندما �صب بثالثٍة، بيد اأنَّه مل يقف عند هذا احلدِّ

)1( التف�صري النف�صي لالأدب �ص 72.

يوان: ق )1(. )2( الدِّ

)3( نقد ال�صعر �ص 113.
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:
)1(

الَّتي جاء فيها

ــِجــٌر ــُل حَمْ ــْب ــُه اجْلَ ـــْرٌف لَ ــى َط ــَوَغ ــاُلكـــاأنَّ الْ ــيَ اُن اأْم ــــزَّ لـَــُه الــنــْقــُع اأْكـــَحـــاٌل لـَــُه ال

وبعد  عبقريَّته  تدلُّ على  الَّتي  ورة  ال�صُّ اإىل هذه  احلروب، هداه  الف�صل يف  اأبي  �ص 
َّ
متر اإنَّ 

ماء  عراء، فلم يلتفت اإىل الدِّ نظره؛ فقد و�صف �صاحاِت الوغى و�صفًا مغايراً ملا درج عليه ال�صُّ

اأن  يندُر  �صورًة  ل 
َّ
تخي بل  ة،  املتك�رضِّ الن�صال  اإىل  حتَّى  ول  املتطايرِة،  الأ�صالِء  اأو  امل�صفوكِة، 

ماح 
ِّ
َه املعركَة بالعني، وميدانها مبحجر العني، وغبارها بالكحل، والر

َّ
 يف بال، فقد �صب

َ
تخطر

ل بها العيون.  املتطايرة بالأميال التي ُتَكحَّ

ور  ال�صُّ من  تعدَّ  اأن  ميكُن  الف�صل،  اأبو  اأبدعها  الَّتي  ور  ال�صُّ من  وغريها  ورة  ال�صُّ هذه  اإنَّ 

التَّفكري،  ََّة 
ُط عنده عملي ي، وُتَن�صِّ املتلقِّ َع طاقاِت الإيحاء عند  ُتو�صِّ اأن  الَّتي من �صاأنها  اجلميلة 

ُنُه من الغو�ص يف اأعماق ذاتِه لإدراك املعنى. ومُتَكِّ

اأي�صًا  ة املبالغة وو�صوح الّدللة؛ اإذ فيه   عن التَّ�صبيه البليغ يف قوَّ
ُّ
ول يقلُّ التَّ�صبيه التَّمثيلي

املعنى، واكت�صاف غوام�صه،  اإدراك  اإىل  الفكر، والتَّ�صوق  النَّظر، واإعمال  اإمعان  اإىل  عوة  الدَّ

يرفع قدرها وي�صاعف  املعاين،  اأثراً يف  »اأعظم  اأبو حاقَّة–:  اأحمد  كتور  الدُّ قال  وهو– كما 

. وميتاز هذا النَّوع من التَّ�صبيه يف 
)2(

»
ِّ
 اإىل اجللي

َّ
قواها يف حتريك النُّفو�ص لها، ويخرج اخلفي

ة اأمور، كما يف قول اأبي الف�صل ي�صف  اأنَّ وجه ال�صبه فيه يكون هيئًة انتزعها العقل من عدَّ

 على خياٍل حُملٍِّق، 
ُّ
ِة يتفتَُّح على وجنتيه، فجاء ب�صورٍة تنم

َ
ا، بداأ نّوار اللِّحي

َّ
غالمًا جميل املحي

:
)3(

وذوٍق رفيٍع

َطاِلعاً  َكالْبَْدِر  اأْهـــَواُه  َمــْن  َخــطُّ  ــَدا  بَ ـــا1-  ـــبَ َوَزغَّ ـــِه  ـــْي ِف لَح  َقــــْد  ـــُه  ـــض ـــاِر� َوَع

داً  َقا�ضِ الَعاِج  يف  َدبَّ  َكنَْمٍل  َفَكاَن  َعْقَربَا2-  ــْدِغ  الــ�ــضُّ ــَن  ِم ـــٍق  ِرْف يف  ِليَْجتَزَّ 

اعر وجه الغالم بالبدر املنري الَّذي بداأت تظهر فيه اأوائل �صعريات  ه ال�صَّ
َّ
ل �صب ففي البيت الأوَّ

على  ت�صري  نٍل  اأرتاُل  وكاأنَّها  الغالم،  وجنتي  تغزو  برحت  ما  التي  عريات  ال�صُّ تلك  العذار، 

يوان: ق )35(. )1( الدِّ

)2( البالغة والتَّحليل الأدبي �ص 127.

يوان: ق )2(. )3( الدِّ
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َلًة يف نهاية املطاف حدود  كِّ وعِة، ُم�صَ
َّ
�صفحة وجهه البي�صاء، الَّتي حتاكي العاج يف احل�صِن والر

ورة ل يدرك مبا�رضًة؛ اإذ ل بدَّ للمتلقي من اإمعان النَّظر واإعمال الفكر،  حليته. ومثل هذه ال�صُّ

ورة، واإدراك املعنى امل�صترت فيها.  لي�صَل يف نهاية املطاف اإىل حقيقة ال�صُّ

ورة اجلميلة الَّتي ر�صمها اأبو الف�صل للبدِر يف ليلة خ�صوفه؛  ومن هذا القبيل اأي�صًا، تلك ال�صُّ

ا، غ�صَّ 
َّ
 املحي

ِّ
الَّتي ُحِجَب �صياوؤها ب�صبب اخل�صوف، بوجِه غالٍم بهي ه �صفحة القمر 

َّ
اإذ �صب

:
)1(

العذاُر �صيئًا من جماله ون�صارته

ــانَــُه �ــضَ ــــــْد  َوَق ــــْدُر  ــــبَ ال ـَـــا  كــــاأمنَّ ــــْدِر1-  ــــبَ ال لَــــْيــــَلــــِة  يِف  ــــْوُفــــُه  ُكــــ�ــــضُ

َوْجـــهـــُه ــٍن  َحــ�ــضَ ـــــالٍم  ُغ َوْجــــــُه  ــِر2-  ــْع ــضَّ ــ� ـــُة ال ـــَم ـــْل ـــِه ُظ ـــْي ـــَل َجـــــــاَرْت َع

بًة من اأجزاٍء تالحمت حتَّى �صارت كال�صيء  به يف هذه ال�صورة جاء هيئًة مركَّ اإنَّ وجه ال�صَّ

الوجه  بني  ابقة 
َّ

ال�ص ورة  ال�صُّ نف�صَل يف  اأن  املمكن  غري  فمن  التَّجزئة؛  يقبل  ل  الَّذي  الواحد 

الهيئة  هذه  يف  م�صرتكني  رفني  الطَّ جعل  اعر  فال�صَّ عر،  ال�صَّ �صواد  من  ي�صينه  ما  وبني  اجلميل 

ة  ورة اإلَّ بو�صفها هيئًة مت�صامَّ  ل ي�صحُّ الف�صل بينهما؛ لأّنه ل ينظر اإىل ال�صُّ
َّ
امللتئمة، ومن َثم

ورُة. َدِت ال�صُّ
َ

َل بينها �صاع املعنى، وَف�ص الأجزاء، ولو ُف�صِ

ة الَّتي تطالعنا يف ديوان اأبي الف�صل، والَّتي تدلُّ على براعِة قائلها: 
َّ
ور التَّمثيلي ومن هذه ال�صُّ

ي من �صورٍة معتادٍة ماألوفٍة؛ وهي �صورة  اعر اأن ينقل املتلقِّ ورة الَّتي ا�صتطاع بها ال�صَّ تلك ال�صُّ

ِة خياله؛ فقد و�صف الفحمَ امل�صتعَل  ة ت�صي ببعد نظره وقوَّ
َّ
الفحم امل�صتعل، اإىل �صورٍة اإبداعي

اقة اإىل  ُة؛ اإذ ير�صي النَّف�ص التَّوَّ
َّ
عت بثياٍب حريريٍَّة فاخرٍة. ولهذا التَّ�صبيه قيمته الفني بزنوٍج تدرَّ

:
)2(

ُب املعنى جالًء وو�صوحًا. فقد قال كلِّ ما هو جميل، وهو اأي�صًا ُيْك�صِ

تُلِهبُُه  اُن  ـــْرَ ـــنِّ َوال ــُم  ــْح ــَف الْ ــا  ــاأمنَ َك َِق1-  ـــْوٍب مــَن الــ�ــرصَّ ْنِ يِف ثَ ـــزِّ ــَن ال َهـــاٌم ِم

رعت باأنف�ص الثياب احلريريَّة،  ٍة تدَّ
َّ
به هنا هيئٌة منتزعٌة من جمموعِة اأ�صخا�ٍص زجني فوجه ال�صَّ

بة اأن متنح النَّ�َص حركًة، واملعنى جالًء وو�صوحًا. ورة املركَّ ومن هنا ا�صتطاعت هذه ال�صُّ

يوان: ق )19(. )1( الدِّ

يوان: ق )26(. )2( الدِّ
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ورة الَّتي  ِة اجلميلة الَّتي حلَّق فيها اأبو الف�صِل يف خياله بعيداً: تلك ال�صُّ
َّ
ور التمثيلي ومن ال�صُّ

نًا اأو�صافها 
ِّ
ي
َ
ًا ُمب

َّ
راأى فيها ما يراه العا�صق يف حمبوبته، فبعد اأن و�صف تلك املحبوبة و�صفًا ح�صي

الف�صل على  اأبا  اإليه؛ لأنَّ  للو�صول  ٍل وتفكرٍي  تاأمُّ اإىل  يحتاُج  بديٍع  بو�صٍف  ة، و�صفها 
َّ
اخلْلقي

ي، بل جعل  ََّة التَّفكري عند املتلقِّ
َل عملي ورَة بطريقٍة مبا�رضٍة من �صاأنها اأن ُتَعطِّ ْم ال�صُّ عادته مل يقدِّ

:
)1(

م�ص متامًا اٌء كال�صَّ اعر و�صَّ ي ي�صتنتج العالقة بني امل�صبه وامل�صبه به، فوجه حمبوبة ال�صَّ املتلقِّ

احَل�َضا ْوَمِة  َمْه�ضُ املَتننَْيِ  َوحَمُْطْوَطِة  اللَّْم�ِص1-  ــَن  ِم تَــْدَمــى  الأْرَداِف  َمِة  ُمنَعَّ

َعال َجْيِبَها  ِمــْن  النَّدِّ  ُدَخــاُن  َما  اإذا  ْم�ِص2-  ال�ضَّ َعَلى  غْيماً  اأبْ�رَصَْت  وْجِهَها  َعَلى 

حمبوبته  جيب  من  تت�صاعُد  الَّتي  َة 
َ
الَعِطر الأبخرَة  ابقِة 

َّ
ال�ص ورة  ال�صُّ يف  اعر  ال�صَّ ه 

َّ
�صب فقد 

ُه؛ وهذا يعني اأنَّ وجه حمبوبته 
َ
م�ص، من دون اأن حتجب ي وجه ال�صَّ ي وجهها، بغيوٍم ُتغطِّ وتغطِّ

م�ص متامًا. كوجه ال�صَّ

َتْنَتُج اأنَّ اأبا الف�صل قد برع يف فنِّ التَّ�صبيه؛ اإذ طرق اأبواب هذا الفنِّ 
ْ

م ُي�ص من خالل ما تقدَّ

ََّة التَّ�صبيه يف العمل الأدبي، �صواٌء اأكان 
املختلفة، ومل يرتك طريقًا له اإلَّ �صلكه، لأنَّه اأدرك اأهمي

ذلك من جهِة ك�صِف امل�صتور من املعاين، وتوكيدها يف النَّف�ِص، اأم من جهة اإغناء النَّ�صِّ بتلك 

ذوَقُه  تر�صي  الَّتي  املعاين  من  بالكثري  له  وتوحي  املتلقِّي،  خياَل  تثرُي  الَّتي  ِة 
َّ
اجلمالي امل�صامني 

.
َّ
الفني

ْ يف ت�صبيهاته على ن�صٍق واحٍد، كما يف ت�صبيهات  ومن املالحظ اأي�صًا اأنَّ اأبا الف�صل مل َي�رضِ

باء، والقطاة،  ورهم عن ذكر الأثايف، وبقر الوح�ص، والظِّ اجلاهليني الَّذين مل يخرجوا يف �صُ

من  وها  ا�صتمدُّ الَّذين  عراء  ال�صُّ فحول  عند  املاألوفة  ور  ال�صُّ من  ذلك  والنَّاقِة، وغري  يِف، 
َّ

وال�ص

ِد البيئات الَّتي عا�ص فيها، فقد  عًة تبعًا لتعدُّ َدًة ومتنوِّ البيئِة املحيطِة بهم؛ بل جاءت �صوره متعدِّ

ِة.
َّ
احلي

َّ
حراويَِّة، وال�ص ِة، وال�صَّ

َّ
ا�صتمدَّ �صوره من البيئِة اجلبلي

الَّذين كانوا  به كاجلاهليني،  املحيطِة  للبيئِة  ناقٍل  د 
َّ
كلِّه، مل يكن جمر اإىل جانب ذلك  وهو 

 وثيقًة دقيقًة نعرف من 
ْ
 والأ�صياَء من حولهم نقاًل اأمينًا؛ اإذ كانت اأ�صعاُرُهم

َ
ينقلون الأحا�صي�ص

يوان: ق )ح(. )1( الدِّ
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ويتغلغُل يف خبايا  على �صوره،  ِة 
َّ
الفني اإرادته  يفر�ص  كان  بل   .

)1(
تف�صيالت حياتهم خاللها 

ُ عن عواطفها واأحا�صي�صها املختلفة. ِة، ُيَحلُِّلَها، ويعربِّ
َّ
النَّف�ِص الإن�صاني

ًة عن �صعر الفحول الَّذين ذاع 
َّ
 اأبي الف�صل ل يقلُّ اأهمي

َ
واب القول: اإنَّ �صعر ولعلَّه من ال�صَّ

 يف خمتلف املحافِل واملنا�صبات؛ لأنَّهم 
ْ
دون اأ�صعاَرَهم ، فراح النَّا�ص يردِّ

ْ
 وانت�رَض اأدُبُهم

ْ
�صيُتُهم

اأبي  ل�صعر  يوع  والذُّ النت�صاِر  هذا  مثل  ُيكَتب  مل  اأنَّه  بيد   .
َّ
الفني  

ْ
ذوَقُهم ي  ُير�صِ ما  فيها  راأَوا 

الف�صل؛ لأنَّه كان متناثراً يف بطوِن الكتِب، مل ُيجَمْع يف ديواٍن ُم�صتقلٍّ من جهة، ومل يحَظ 

ابقِة من جهٍة اأخرى.
َّ

نني ال�ص
ِّ

ار�صني على مدى ال�ص باهتمام الدَّ

2- ال�ضتعارة:

ر�صيٍق  ابِن  تعبري  حدِّ  على  فهي-   ،
)2(

واأجلِّها الكالم  �صنعة  اأ�رضف  من  ال�صتعارُة  تعدٌّ 

عر اأعجب منها، وهي من حما�صن الكالم، اإذا وقعت موِقَعَها،  القريوايّن-: »لي�ص يف حلي ال�صِّ

َع  ها البالغيون بقولهم: »هي ا�صتعمال اللَّفظ يف غري ما ُو�صِ . وقد حدَّ
)3(

َعها« ونزلت مو�صِ

له؛ لعالقِة امل�صابهِة بني املعنى املنقول عنه، واملعنى امل�صتعمل فيه، مع قرينٍة �صارفٍة عن اإرادة 

. فال�صتعارُة يف الأ�صل ت�صبيٌه بليٌغ ُحذف اأحد طرفيه، وهذا ما اأ�صار اإليه 
)4(

املعنى الأ�صلي«

�صيخ البالغيني عبد القاهر اجلرجاين بقوله: »ال�صتعارُة �رضٌب من التَّ�صبيه، ونٌط من التَّمثيل، 

الأفهام  فيه  تفتى 
ْ

وُت�ص العقول،  القلوب، وتدركه  تعيه  فيما  والقيا�ص يجري  قيا�ٌص،  والتَّ�صبيه 

اإي�صاح  َة  اآخٌذ على عاتقه مهمَّ الفنَّني  اأنَّ كال  . هذا يعني 
)5(

والأذهان، ل الأ�صماع والآذان«

ُة بني 
َّ
َق امل�صاركُة الوجداني اإىل اإعمال فكِرِه وخياِلِه، حتَّى تتحقَّ ي  املعنى من طريق دفع املتلقِّ

ي. ولكْن تبقى ال�صتعارُة اأ�صدَّ تاأثرياً يف النُّفو�ص من التَّ�صبيه، ملا فيها من قدرٍة  اعر واملتلقِّ ال�صَّ

)1( تاريخ الأدب العربي – الع�رص اجلاهلي د: �شوقي �شيف، دار املعارف، القاهرة، ط7، دون تاريخ، �ص219.

عر �ص 133. )2( عيار ال�صِّ

)3( العمدة 1: 239.

ل يف  ة، بريوت- لبنان، ط6، دون تاريخ، �ص 239 املف�صَّ
َّ
)4( جواهر البالغة..، ال�شيد اأحمد الها�شمي، دار الكتب العلمي

علوم البالغة �ص 452.

)5( اأ�رضار البالغة �ص 33.
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يء،  ِة لل�صَّ
َّ
ورِة احلقيقي ي من ال�صُّ على اإثارِة األواٍن من اخليال، وبثِّ اإيحاءاٍت خمتلفٍة تنقل املتلقِّ

َح املعنى، وتومئ اإىل اأعماقه و اأبعاده. فال�صتعارة يف نهاية  اإىل �صوٍر اأخرى من �صاأنها اأن تو�صِّ

والأعجَم  ناطقًا،  ًا 
ّ
حي »اجلماَد  جتعل   : اجلرجاينُّ يقول  كما  لأنَّها  التَّ�صبيه؛  من  اأبلُغ  املطاف 

املعاين  اأرتك  �صئت  واإن  ًة.... 
َّ
جلي باديًة  َة 

َّ
اخلفي واملعاين  مبينًة،  اخلر�َص  والأج�صاَم  ف�صيحًا، 

فت  مت، حتَّى راأتها العيون، واإن �صئت لطَّ
ِّ

اللَّطيفَة الَّتي هي من خبايا العقل، كاأّنها قد ُج�ص

.
)1(

نون« ًة، ل تنالها اإل الظُّ
َّ
َة حتَّى تعوَد روحاني

َّ
الأو�صاَف اجل�صماني

فكالهما  التَّ�صبيه،  وظيفة  عن  تختلف  ل  ال�صتعارة  وظيفَة  اإنَّ  يقال:  اأن  ميكُن  هنا  ومن 

ي الَّذي يتطلَّع اإىل حتقيِق   يف نف�ص املتلقِّ
ُ
ٍة، توؤثِّر

َّ
ي�صعى اإىل ك�صِف امل�صتوِر من املعاين بطريقٍة فني

عريَِّة. وقد راأى  ور ال�صِّ ِة، من طريق الغو�ِص يف املعاين، وحتليل ال�صُّ
َّ
ِة، واملتعِة اجلمالي

َّ
ِة الأدبي اللَّذَّ

ناعتني اأّن الغر�َص من ال�صتعارة »اإّما اأن يكوَن �رضَح املعنى وف�صل الإبانة عنه، اأو  �صاحب ال�صِّ

.
)2(

تاأكيده واملبالغة فيه، اأو الإ�صارة اإليه بالقليل من اللَّفظ، اأو حت�صنَي املَْعِر�ِص الَّذي يربُز فيه«

اأبوابها،  ولوج  من  الف�صل  اأبو  اأكرث  فقد  عريِّ  ال�صِّ النَّ�صِّ  يف  ال�صتعارة  ة 
َّ
لأهمي ونظراً 

ًا ب�صبب اخلياِل الَّذي يرافقها؛ اإذ  ُب املعاين رونقًا خا�صّ  الَّتي ُتْك�صِ
)3(

ُة
َّ
يما ال�صتعارُة املكني ول�صَّ

. ومن ذلك قوله 
)4(

ة؛ لأنَّه ل ا�صتعارَة من دون قرينٍة
ّ
ا هي ا�صتعارٌة تخييلي ٍة اإنَّ

َّ
كلُّ ا�صتعارٍة مكني

ه عا�صقًا يبوح باآهاته الَّتي 
ِّ
جاعاًل من دمِعِه دلياًل على م�صاعره جتاه املحبوب؛ فقد جعل من حب

 والآهاِت، ويرتجُمَها اإىل َقَطراٍت ت�صيُل 
َ
ُن تلك امل�صاعر ُق اأو�صاَلُه، ومن دموِعِه كاتبًا يدوِّ

ِّ
ر حُتَ

 وعواطَف ل ميكن اإخفاوؤها. ومل 
َ

ِه من اأحا�صي�ص على وجنتيه، وتبوُح مبا يجي�ُص يف اأعماق نف�صِ

ل اأنَّ دموَعُه 
َّ
اعر بهذه ال�صورة، بل اأردفها ب�صورٍة اأخرى يف البيت التَّايل؛ اإذ تخي يكتِف ال�صَّ

اآلت �صاهداً عليه، ي�صي مبا يعتمل يف اأعماقه من م�صاعر واأحا�صي�ص ل �صبيل اإىل مداراتها عن 

:
)5(

اأعني الو�صاة والكا�صحني

)1( اأ�رضار البالغة �ص 33.

)2( ال�صناعتني �ص 295.

ه به، وُرمَز اإليه ب�صيٍء من �صفاته، لي�رضف الّذهن عن املعنى احلقيقي للفظ امل�صتعار.
َّ
)3( هي ت�صبيٌه ُحِذَف منه امل�صب

)4( جواهر البالغة �ص 243.

يوان: ق )5(. )5( الدِّ
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ِحـــبُّـــُه،
اأُ ل  ـِنــي  اإنَـّ َقــــْويِل:  ــُع  ــَف ــْن اأيَ يَكتُُب؟1-  ــــِدَي  َوْج ــِه  ــْي ــِل مُيْ مِبـَــا  َوَدْمـــِعـــي 

ِبَعا�ِضٍق،  لَ�ْضُت  ِلْلَوا�ِضنْيَ:  ُقْلُت  اإَذا  ـــِع: يَــكــِذُب2-  ــوُل لـَـهــْم َفــْيــ�ــُص املـَــَداِم ــُق يَ

ا�صتعارتني؛ الأوىل واقعٌة يف قوله: )دمعي يكتب(؛ فقد  ل  البيت الأوَّ اعر  ال�صَّ اأودع  لقد 

مَع بالكاتب فحذف امل�صبه به )الكاتب(، واأبقى �صيئًا من لوازمه، لي�رضَف الّذهَن عن  ه الدَّ
َّ
�صب

ه به 
َّ
ا الثَّانية ففي قوله )ميليه وجدي(؛ فقد حذف اأبو الف�صل امل�صب ِه. اأمَّ

َّ
 للم�صب

ِّ
املعنى احلقيقي

)الإن�صان(، واأبقى قرينًة تدلُّ على امل�صبه به املحذوف )ميليه(؛ فالإمالء ل يكون اإلَّ يف الب�رض، 

ل.
َّ
لذلك �رضفت هذه القرينة الّذهن عن املعنى احلقيقي للَّفظ، اإىل املعنى املتخي

املدامع يكذب(؛  في�ص  لهم  )يقول  قوله:  واقعٌة يف  فهي  الثَّاين،  البيت  ال�صتعارة يف  ا  اأمَّ

مع اأي�صًا بالإن�صان، فحذف امل�صبه به )الإن�صان(، واأبقى قرينًة دالًَّة عليه )يقول(،  ه الدَّ
َّ
فقد �صب

اعر بني امل�صبه وامل�صبه به، حتَّى �صارا متَّحدين،  ة. فقد مزج ال�صَّ
ِّ
على �صبيل ال�صتعارة املكني

. فقد 
)1(

 واحد، ي�صتعمل فيه لفٌظ واحد. ولذلك قيل اإنَّ ال�صتعارة اأبلغ من التَّ�صبيه
ً
لهما معنى

نه يف قلبه، عن طريق ال�صتعارة بطريقٍة  ي، وميكِّ خ املعنى يف ذهن املتلقِّ اعر اأن ير�صِّ ا�صتطاع ال�صَّ

قة.  لًة خالَّ
َّ
ٍة متخي

َّ
فني

الهجر  ُطِبَع على  الَّذي  املحبوب  للقاء  �صوقِه  ِة  �صدِّ اً عن  الف�صل معربِّ اأبي  ومن ذلك قول 

موع الغزار، الَّتي تفوق املطر هطوًل.  نًا كيف ا�صتبدَّ احلزُن مبهجته، فراح ي�صحُّ الدُّ
ِّ
واجلفاء، مبي

 ،
َ
املطر ي�صاأل  اأن  من حمبوبه  لذلك طلَب  ويجيب؛  ي�صاأل  اإن�صانًا   

َ
املطر الف�صل  اأبو  فقد جعل 

:
)2(

م الَّذي اأ�صنته تباريح الهوى
ِّ
اأقطراته الَّتي غمر بها مغاين املحبوبة اأكرث؟ اأم دموع العا�صق املتي

ُكْم اأْر�ضَ َعمَّ  الَِّذْي  الَْغْمَر  امْلََطَر  �َضِل  َدْمِعي؟3-  ِمــْن  َفا�َص  ــِذي  الَّ ــَداِر  ــْق مِبِ اأَجــاَء 

ه فرٌد 
َّ
عى اأنَّ امل�صب اعر التَّ�صبيه، وادَّ فال�صتعارة واقعٌة يف قوله: )�صل املطر(؛ فقد تنا�صى ال�صَّ

ي بخياله، و�صوًل  به، ليحلِّق املتلقِّ ه بوجه ال�صَّ
َّ
من اأفراد امل�صبه به، مبالغًة منه يف اتِّ�صاف امل�صب

َن  َُب به املثل بالغزارِة والعطاِء ليتمكَّ  الَّذي ُي�رضْ
َ
 املطر

ُ
�َص ال�ّصاعر اإىل املعنى املق�صود. فقد �صخَّ

ل يف علوم البالغة �ص 452. )1( املف�صَّ

يوان: ق )ل(. )2( الدِّ
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اعر اأم قطراته؟!  وؤال عليه: اأيُّهما اأغزر، اأدموع ال�صَّ
ُّ

املحبوُب من طرح ال�ص

ا�صتياقه  للمحبوب ومدى  ه 
ِّ
ِة حب �صدِّ ليدلَِّل على  الف�صل  اأبو  فه  املبالغة وظَّ وهذا نوٌع من 

َنُه من نف�صه. وال�صتعارُة �صاحبُة  ي، وميكِّ َد من جهٍة اأخرى املعنى يف ذهن املتلقِّ اإليه؛ وليوؤكِّ

ا ال�صتعارة فاإنَّها ل حتيد عن  الف�صِل يف ذلك؛ لأنَّ التَّ�صبيه ل ي�صتطيع اأن يوؤدي هذه املبالغة، اأمَّ

 بقوله: »ال�صتعارُة ل تكوُن اإلَّ للمبالغِة، 
ٍّ
املبالغة. وهذا ما اأ�صار اإليه اأبو الفتح عثماُن بُن جني

.
)1(

و اإلَّ فهي حقيقٌة«

الُق�صوى يف  الغايُة   وجماًل، وهي 
ً
غنى  

َ
عر ال�صِّ تزيد  اإذ  املعنويَِّة؛  َناِت 

ِّ
املح�ص من  واملبالغُة 

بيايّن الَّذي قال: »اأ�صعر النَّا�ص من ا�صُتجيَد كِذُبُه«. ول يجوز بحاِل من  اجلودة عند النَّابغة الذُّ

 من املبالغة؛ لأنَّها ركٌن رئي�ٌص من اأركان علم البيان. ولذلك قال ابن 
ُ
عر الأحواِل اأن يخلو ال�صِّ

مل  هنا  ومن   .
)2(

ال�صتعارُة« ْت 
َ
وِعيب التَّ�صبيه،  ُطَل 

َ
َلب وِعيبْت،  ُكلُّها  املبالغُة  َبُطلْت  »لو  ر�صيق: 

ي من عامل الواقع، اإىل عامل  يتواَن اأبو الف�صل عن تزيني �صعِرِه بتلك ال�صتعاراِت الَّتي تنقُل املتلقِّ

. اخليال والروؤى، فريى ما مل يكن لرياه لول هذا الفنِّ

الفيايف  الِتِه يف  الف�صل، وا�صفًا كرثَة رحالِتِه وتنقُّ اأبي  لة: قول 
َّ
املتخي ال�صورة  تلك  ومن 

َتَدلُّ 
ْ

 من اأحجارها ُي�ص
ٌ
واملفاوز الَّتي اعتادت على روؤيته على نحٍو دائٍم، فهي حت�صب اأنَّه حجر

:
)3(

حيح ريق ال�صَّ به على الطَّ

اأنني َتْ�َضُب   
َ
َفــْهــي الفيَايِف  اأِلــفــُت  النََّقاِنِق6-  ـــاِل  ِرئ ــْن  ِم َوِعْي�ضي  ــَواَهــا  �ــضُ

حارى فجعلها عاقاًل، فها  اعر ال�صَّ �ص ال�صِّ فال�صتعارة واقعٌة يف قوله )فهي حت�صب( فقد �صخَّ

اعر.  اعر دائمًا، فرتى اأنَّه ليفارقها البتََّة، لذلك ح�صلت الألفة بينها وبني ال�صِّ هي تراقب ال�صَّ

ول غرَو اأنَّ ال�صتعارة اأ�صهمت يف جالء املعنى، واإي�صاحه، بل يف املبالغة يف الإي�صاح؛ اإذ لو 

اعر بقوله: )األفت الفيايف( لكان املعنى يف غاية الو�صوح دون زيادٍة اأو نق�صان،  اكتفى ال�صَّ

اعر الَّذي ق�صى  ولو توقف عند هذه اجلملة لأجزاأه ذلك يف الغر�ص الذي ق�صده، ولكنَّ ال�صَّ

)1( نقاًل عن العمدة 1: 240.

)2( العمدة 2: 50.

يوان: ق )33(. )3( الدِّ
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حارى املختلفة، مل ير�َص تقدمي املعنى كما هو،  اآخر، قاطعًا ال�صَّ اإىل  اًل من مكاٍن  عمره متنقِّ

اأخرى  ب�صورٍة  املعنى  م  فقدَّ وتاأثرياً،  جماًل  اأكرث  الأدبي  العمل  جتعل  الَّتي  املبالغِة  من  داً 
َّ
ر جُمَ

ح والإي�صاح؛ فقال: )فهي حت�صب اأنني �صواها(، وما فعل ذلك اإلَّ ليبنيَّ مدى  اإمعانًا يف ال�رضَّ

هذه  خ  �صِّ وِلرُيَ واملعاطب،  للمخاطر  نف�صه  �صًا 
ِّ
معر الفيايف؛  اجتياز  يف  و�صجاعته  جراءته، 

الفكرة يف ذهن املتلقِّي.

ومن ذلك اأي�صًا ما جاء يف ق�صيدته الَّتي رثى فيها ملك �رضوان، الَّذي ُفِجَع اخللُق برحيله؛ 

ل تلك الغزوات، واأوقف الفتوحات،  اإذ كان ملكًا فاحتًا، له الكثري من املاآثر، بيد اأنَّ موته عطَّ

واد، 
َّ

عت بال�ص ماَح؛ اإذ تدرَّ
ِّ
 احلزُن البالد والعباد، حتَّى طال ذلك الر

َّ
ِة، وعم

َّ
عي

َّ
فا�صتدَّ م�صاب الر

واأعلنت احلداد، واأ�صبحت عاجزًة عن موا�صلة اجلهاد: 

املََدى َدْرِك  َعْن  َق�رُصَْن  َماِح  للرِّ َما  ــْول؟14-  ــْوِلــهــنَّ ُفــ�ــضُ ــَل نُــ�ــضُ ــْم َوَراأيْــــــَن َح

ــاً َعــاِزَم ــَك  ــنَ َراأيْ اإَذا  ــنَّ  ُك َولَــَقــْبــُل  ــول15-  ــْدَن الــطُّ ــَف ــتَ ــضْ ــا� ـــَك َف ـــْولَ َعـــايـَــنَّ ُط

نََرى فَما  َحِديُْدهنَّ  ــَداَد  احْلِ لَِب�َص  ــال16-  ــْي ــِل َك ــــَداُه  �ــــضَ ــــْن  ِم ـــنـَــانـَــاً  �ـــضِ اإلَّ 

 مملكة �رضوان، واأن تثرَي يف 
َّ
َ عميق الأ�صى واحلزن، الَّذي عم فهذه املبالغُة من �صاأنها اأن تبنيِّ

ي   خمتلفًة، تنقله اإىل اأجواء احلزن والكاآبة، فيمتزُج �صعوُر املتلقِّ
َ

 واأحا�صي�ص
َ
ي م�صاعر نف�ص املتلقِّ

ُة بتنبيه اخليال الَّذي تثريه ال�صتعارة.
َّ
ُق امل�صاركُة الوجداني اعر، وعند ذلك تتحقَّ ب�صعور ال�صَّ

تِه. فبينما 
َّ
ة �صوقه لأحب ومن ذلك اأي�صًا تلك ال�صتعارة الَّتي تربُز مدى حنيِنِه لوطنه، و�صدَّ

تلك  اإىل  �صوقًا  دموُعُه  تنهمُل  الهوى،  ومراتَع  با،  ال�صِّ مرابَع   
ُ
ر يتذكَّ �صفاٍء  �صاعِة  يف  اعر  ال�صَّ

:
)1(

يار وَمْن حّل فيها، فيقول الدِّ

ــَدا َوْج َفبََكى  ــَمــى  َواحْلِ ــداً  َنْ ــَر  تـَـَذكَّ ــدا1-  َنْ َو�َضَقى  ــَمــى  احْلِ اهللُ  �َضَقى  ـــاَل  َوَق

ُة الَّتي تلقيها عليه اأنفا�ص اخلزامى، 
َّ
 كبَدُه، تلك التَّحي

ُ
وق الَّتي تلتهم وممَّا يزيُد يف اأواِر نار ال�صَّ

املغاين  اإىل تلك  فتنقله  اأح�صائه، وتت�رضَُّب يف م�صاماته،  تتغلغُل يف  الَّتي  ُة 
َ
ب
ِّ
ي الطَّ الأنفا�ُص  تلك 

ابق: 
َّ

َة. فها هو يقول يف البيت التَّايل من النَّ�صِّ ال�ص
َّ
حيث كان يلتقي الأحب

يوان: ق )5(. )1( الدِّ
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يًَّة
َع�ضِ ــى  ــَزاَم اخُل ــَفــا�ــُص  اأنْ َوَحــيَّــتــُه  َوْجــدا2-  ــُه  لَ ــِدْيِ  ــَق ال ــَوْجــِد  الْ اإل  َفَهاَجْت 

 �صورًة طريفًة تدلُّ على اتِّقاِد قريحِتِه 
َ
ابق اأبدع اأمّيا اإبداع، فقد ابتكر

َّ
فال�صاعر يف البيت ال�ص

اعر، ولي�ص اخلزامى  ة على ال�صَّ
ِّ
بة املنبعثة من اخلزامى ُتلقي التَّحي

ِّ
ي عريَِّة؛ اإذ جعل الأنفا�ص الطَّ ال�صِّ

 قد نقلت امل�صتاق 
ِّ
نف�صها، وبذلك كانت ال�صتعارة اأكرث عمقًا، واأ�صّد تاأثرياً؛ لأنَّ حا�صة ال�صم

ائحة �صابقًا؛ اأي اإىل 
َّ
 هذه الر

ُّ
الَّذي اأ�صناه احلنني متجاوزاً الزمان واملكان، اإىل حيث كان ي�صم

جت م�صاعره، واألهبت عاطفته، لذلك قال يف عجز البيت:  ة. فاأجَّ
َّ
موطنه بني الأهِل والأحب

»َفَهاَجْت اإىل اْلَوْجِد الَقِدمْيِ َلُه َوْجدا«.

فيها  الَّتي جعل  ورة  ال�صُّ تلك  الف�صل:  اأبي  تطالعنا يف ديوان  الَّتي  ة 
َّ
الإبداعي ور  ال�صُّ ومن 

 �صاحب حلَب، 
ِّ
املردا�صي ولِة  الدَّ معزِّ  الأمري  قوِم  عامٍر،  بني  اأبطال  اء عرو�صًا، يخطبها 

َ
العلي

:
)1(

ْ
موا لها مهراً �صيوفهم املا�صية يف رقاِب اأعداِئِهم الَّذين قدَّ

َكِريْهٍة يَــْوَم  الَْعْليَاَء  َخَطبُوا  اإَذا  ـــاُل14-  ـــَع ــهــْم ِفــْيــهــا ُمــهــْوٌر َواأْج ــاُف ــيَ ــاأ�ــضْ َف

مفهوٌم  وهي  العلياء؛  الف�صل  اأبو  ه 
َّ
�صب فقد  العلياء(؛  )خطبوا  قوله:  يف  كامنٌة  فال�صتعارة 

ميم اخلال�ص  ، وهي ال�صَّ
)2(

ة
َّ
، بامراأٍة ح�صناء؛ وهي حم�صو�ص، وعلى هذا فال�صتعارة تخييلي

ٌّ
عقلي

ة، وبذلك 
َّ
ور العقلي - اأي: يكون ال�صبه ماأخوذاً من ال�صُّ

)3(
من ال�صتعارة- كما يقول اجلرجاينُّ

عينه؛ لأنَّ  الإبداع  اأبعادها، وهذا هو  ي  املتلقِّ يدرك  ٍل وتفكرٍي، حّتى  تاأمُّ اإىل  ورة  ال�صُّ حتتاج 

ًا ول عقاًل؛ لذلك يتابع اجلرجاينُّ قوله: »واعلم اأنَّ هذا 
ّ

ق لح�ص امل�صتعار له )امل�صبه( غري حمقَّ

َب هو املنزلُة الَّتي تبلغ عندها ال�صتعارة غايَة �رضِفَها، ويتَّ�صع لها كيف �صاءت املجاُل يف  ال�رضَّ

افية، والعقول  ًة، فال يب�رُضَها اإلَّ ذوو الأذهان ال�صَّ
َّ
تفنُِّنَها وت�رضُِّفَها، وههنا َتخُل�ُص لطيفًة روحاني

تعي احلكمَة، وتعرف ف�صل اخلطاب«.  ُة لأن  امل�صتعدَّ والنُّفو�ص  ليمة، 
َّ

ال�ص باع  والطِّ النَّافذة، 

ِة 
َّ
كتور اأحمد اأبو حاقة اأنَّ »هذا النَّوع من ال�صتعاراِت هو من البتكاراِت الفني وقد راأى الدُّ

يوان: ق )35(. )1( الدِّ

ق؛ اأي اأنَّه معلوٌم ميكن  ًا، ول عقاًل. ومعنى حمقَّ
ّ

ق، ل ح�ص ة اإذا كان امل�صتعار له )امل�صبه( غري حمقَّ
َّ
)2( تكون ال�صتعارة تخييلي

ًة اإذا كان عقليًا. البالغة والتحليل الأدبي �ص: 151.
َّ
ًا، اأو اإ�صارًة عقلي

َّ
ًة، اإذا كان ح�صي

َّ
اأن ُي�صاَر اإليه اإ�صارًة ح�صي

)3( اأ�رضار البالغة �ص 49.
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.
)1(

 من قدرٍة على اخللِق والبداع«
ُ
اعر الَّتي تدلُّ على ما يتمتَُّع به ال�صَّ

لها قدرٌة  اإذ  الأدبي؛  العمل  املكنية وجمالها يف  ال�صتعارة  م مدى ح�صِن  تقدَّ ممَّا  ُيالحظ 

ا هي �صورٌة  اإنِّ اعر،  ال�صَّ لها 
َّ
تخي الَّتي  ورَة  ال�صُّ اأنَّ  ي�صعر  اإذ جتعله  ي؛  باملتلقِّ التاأثري  على  كبريٌة 

لٌة فيه، وهذا ممَّا يدفُع  ٌة متاأ�صِّ
َّ
فَة الَّتي طرحها على امل�صتعار له، هي �صفٌة حقيقي واقعيٌة، واأنَّ ال�صِّ

اأبعادها. وهكذا  واإدراك  كنهها،  اإىل  ورِة، و�صوًل  ال�صُّ تلك  والتَّفكري يف  ل  التاأمُّ اإىل  ي  املتلقِّ

نِت املعنى يف القلب من جهٍة اأخرى. ورة قد اأثَّرت يف النَّف�ِص من جهة، ومكَّ تكون ال�صُّ

التعبرييَِّة  قيمتها  ِة من جهة 
َّ
املكني ِة عن 

َّ
الت�رضيحي ال�صتعارة  ُة 

َّ
اأهمي تقلُّ  اأيِّ حال ل  وعلى 

ٍة تزيده ف�صاًل ونباًل، وكالهما مينح الألفاَظ  َوٍر م�صتجدَّ ِة؛ فكالهما: يربُز البيان يف �صُ
َّ
واجلمالي

َر تلك الألفاظ يف موا�صع عديدٍة، ولها يف كلِّ 
َّ
طاقاٍت تعبرييًَّة كبرية، بحيث ميكُن اأن تتكر

.
)2(

مو�صٍع »�رضٌف منفرٌد، وف�صيلٌة مرموقٌة، وخالبٌة موموقٌة«

ُه حالوًة ورونقًا: 
ُ
ٍة وا�صعٍة، وتك�صب

َّ
ومن تلك ال�صتعارات التي ترفد املعنى بطاقاٍت اإيحائي

:
)3(

وق واحلنني قول اأبي الف�صل يف معر�ص ال�صَّ

َخَواِطِري يِف  ِذْكَراهُم  َخَطَرْت  اإَذا  ْطــُب3-  ــوؤْلُـــــوؤُ الــرَّ ــْن اأْجــَفــايِنَ الــلُّ تَــنَــاثَــَر ِم

اأنَّه مل  طب، بيد 
َّ
باللُّوؤلوؤ الر اعر دموعه  ال�صَّ ه 

َّ
فال�صتعارة واقعٌة يف قوله: )اللُّوؤلوؤ(؛ فقد �صب

طب(، وهذا 
َّ
موع(، بل اكتفى بذكر امل�صتعار منه )اللُّوؤلوؤ الر يلتفت اإىل امل�صتعار له؛ اأي )الدُّ

امع اأن كليهما واحٌد، فيدفعه ذلك اإىل التَّفكري 
َّ

يوحي باحتادهما وترك تفا�صلهما، فيظنُّ ال�ص

ل يف ال�صتعارة لأدراك املعنى، وا�صتنتاج العالقة بني امل�صتعار له وامل�صتعار منه، وعندما  والتاأمُّ

عادة بعد معاناة احلنني لنيل املراد.
َّ

�صى وال�ص
ِّ
ي ي�صعر بالر ورة يف ذهن املتلقِّ ُح اأبعاُد ال�صُّ تتَّ�صِ

ورُة الَّتي  وِر اجلميلِة الَّتي اأبدعها اأبو الف�صل، واأخرجها اأح�صن اإخراج: تلك ال�صُّ ومن ال�صُّ

 بقبلٍة من �صفتي املحبوب جعلته ُيَحلُِّق 
َ

َج اأحا�صي�صه وم�صاعره، بعد اأن حظي  فيها تاأجُّ
َ
اأظهر

اذاً، وريَقُه خمراً معتَّقًة، ف�صاًل عن تلك  بخياله عاليًا، فاإذا به يرى اأنفا�َص املحبوَب م�صكًا اأخَّ

)1( البالغة والتحليل الأدبي �ص 152.

)2( اأ�رضار البالغة �ص 33.

يوان: ق )ب(. )3( الدِّ
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:
)1(

ٍة عطرة فاه الَّتي اآلت اإىل ُوُروٍد َن�رضِ ال�صِّ

ِم�ْضكاً  َف�َضَمْمُت  ِبُقْبلٍة  َوَجــــاَد  َوْرَدا3-  َوَقـــَطـــْفـــُت  ُمــــَداَمــــًة  ــــــُت  َوُذْق

مت الكثري من املعاين  فهذه ال�صتعارات الثالثة الواقعة يف قوله: )م�صكًا، مدامًة، وردا( قدَّ

اجلميلة باألفاٍظ ي�صريٍة، وهذا عنوان مناقب ال�صتعارة على حدِّ تعبري اجلرجايّن؛ لأنَّها »ُتْخِرُج 

. وهذا يدلُّ 
)2(

رر؛ وجتني من الغ�صِن الواحِد اأنواعًا من الثمر« ًة من الدُّ دفِة الواحدِة عدَّ من ال�صَّ

 ، ، وَجلَّ - ما َقلَّ نه من �صنعته؛ اإذ »خري الكالم – كما قال البحرتيًّ اعر، ومتكُّ على براعة ال�صَّ

واب القول: خرُي الكالِم ال�صتعارُة احل�صنُة؛ لأنَّها - اإ�صافة  . ولعلَّه من ال�صَّ
)3(

» ، ومل مُيَلَّ وَدلَّ

اخليال،  دنيا  ي�رضُح يف  ي  املتلقِّ موجزٍة - جتعل  بعباراٍت  العميق  املعنى  تقدمي  دورها يف  اإىل 

ٍة، تختلف عن 
َّ
ٍة اإبداعي

َّ
اعر دائمًا يحر�ُص على نقل املعنى بطريقٍة فني عر، فال�صَّ وهذا هدُف ال�صِّ

ُة النَّا�ص. ريقِة الَّتي يلجاأ اإليها عامَّ الطَّ

اإىل مدى  ي�صري  اأن  اأراد  عندما  ة 
َّ
التَّ�رضيحي لال�صتعارة  ة 

َّ
التقني اإىل هذه  الف�صل  اأبو  وقد جلاأ 

:
)4(

�صجاعة ملك �رضوان؛ فقد قال

�َضْمِلنا تَ�َضتَُّت  ــِرْف  ــْع نَ َلْ   ُ ْ
ــب ق ــا  يَ ــْول8-  ــُق ـَـ�ــضْ ــاِرَم امْل ــضَّ ــ� ــى َغـــَمـــْدَت ال ــتَّ َح

ارم، فحذف امل�صتعار له )امللك(، و�رضِّح  يف ال�صَّ
َّ

 للملِك �صورَة ال�ص
ُ
اعر فقد ا�صتعاَر ال�صَّ

ومبالغًة  منه،  امل�صتعار  اأفراد  من  فرٌد  له  امل�صتعار  اأنَّ  منه  عاًء  ادِّ ارم(،  )ال�صَّ منه  امل�صتعار  بلفظ 

اعر كثرياً من معاين ال�صجاعة والبطولة؛  باتَِّ�صاف امل�صتعار له بامل�صتعار منه، وبذلك اخت�رَض ال�صَّ

ِل �صفات هذا امللك امل�صلَّط على نحور اأعدائه.
ُّ
ي اإىل تخي اإذ من �صاأن ال�صتعارة اأن تدفَع املتلقِّ

ي   املتلقِّ
ُ
ومن املالحظ اأنَّ اأبا الف�صل قد ُوفَِّق يف و�صع اللَّفظ يف مو�صعه املنا�صب؛ اإذ ي�صعر

اعر؛ ففي مو�صع الغزل مثاًل ا�صتعار امل�صَك  وكاأن املقاَم ل ي�صلُح اإلَّ لال�صتعارة الَّتي اأبدعها ال�صَّ

ور اإلَّ يف مقام الغزل، وما  يق، والورد لل�صفاه، ول ميكن اأن ترَد هذه ال�صُّ
ِّ
لالأنفا�ص، واملدام للر

يوان: ق )10(. )1( الدِّ

)2( اأ�رضار البالغة �ص 33.

)3( امل�صتطرف يف كلِّ فنٍّ م�صتظرف، الأب�صيهي، حتقيق: د. م�صطفى الذهبي، دار احلديث- القاهرة 2003م �ص 63.

يوان: ق )33(. )4( الدِّ
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ِة  للة على القوَّ يف امل�صقول للدِّ
َّ

اعر �صورَة ال�ص ا يف مقام املدح فا�صتعار ال�صَّ يتبعه من فنون. اأمَّ

جاعة. ويف مقام الهجاء مل يجد اأبو الف�صل �صورًة لأولئك الَّذين ل حظَّ لهم من اخلري  وال�صَّ

اإمعانًا منه يف ذّمهم وا�صتحقارهم، فقد قال ملن لمه على مدح  اأف�صَل من �صورة اخلنازير؛ 

:
)1(

اأولئك النا�ص

لَهْم َخــاَلَق  ل  اأُنَا�ضاً  َمَدْحَت  َقالُوا  ـــــْر1ِ-  ــــــَواَع الأَزاه ــُب اأنْ ــضِ ــا� ــنَ ـــاً يُ ـــْدَح َم

َرُجــٌل ــي  ــِن اإنَّ ــْويِن  ــِذلُ ــْع تَ َفــُقــْلــُت ل  ـــِر2-  ـــاِزيْ ـــنَ َر اأْعــــنــــاَق اخْلَ ــــُد الـــــدُّ ــــلِّ اأَُق

لذلك  بينهما،  فرق  فال  اخلنازير،  و�صورة  املذمومني،  �صورة  بني  الف�صل  اأبو  د  وحَّ فقد 

ي با�صتح�صار �صورة اخلنازير، ويتنا�صى التَّ�صبيه الَّذي جرت فيه ال�صتعارة. وبذلك  يقوم املتلقِّ

يكون الهجاء اأ�صدَّ اإيالمًا، واأبلغ تاأثرياً.

، ل يرجتى  حِّ ومثل ذلك جنده اأي�صًا يف قول اأبي الف�صل عندما و�صف رجاًل يف غاية ال�صُّ

:
)2(

عطاوؤه البتََّة، فهو كالتي�ص الَّذي اأخفق حالبه؛ فقد قال

َرُجٍل ِمن  اجَلْوَد  َحاَب  ال�ضَّ نَْرُجو  ُلْوُبَوَكْيَف  َم�ضْ َوهـــَو  ــِه  ــْي ِف ــْرُ  ــطَّ ال يـَـْطــَمــُع  ل 

لُه ـــَدرَّ  َم ل  تَْي�َضاً  اأَْحــِلــُب  ــبَــْحــُت  ــُلــْوُباأ�ــضْ حَمْ التَّْي�َص  اأنَّ  ــنَّ  َظ ــْن  َم َوالتَّْي�ُص 

فال�صتعارة واقعٌة يف قوله )اأحلب تي�صًا(؛ فقد ا�صتعار اأبو الف�صل �صورة التَّي�ص ليطرحها 

على ذلك البخيِل، وبذلك مازج ما بني طريف ال�صتعارة، فحذف امل�صتعار له، و�رّضح بلفظ 

ُة البخِل عند هذا املهجو. ٍة عن املعنى املراد؛ األ وهو �صدَّ امل�صتعار منه الَّذي عربَّ بقوَّ

 غالٍم كان له به هوًى، ا�صتعار �صورة البدر عند متامه لي�صرَي اإىل 
َ
اعر ت�صوير وعندما اأراد ال�صِّ

:
)3(

ِة جمال هذا املحبوب، فقال �صدَّ

ـــنْيُ يَـــِل لَــْيــ�ــصَ   
َّ
ـــي ـــَل َع ِتٍّ  بَــــــْدُر  ــِه الــظــنــْوُن1-  ــْي ـــــْوُت ِف ــا َرَج ــَم ــْي َخــــاَب ِف

د اأبو الف�صل بني وجه الغالم والبدر؛ ليبنيِّ للمتلقي مدى جمال ذاك الوجه املنري  فقد وحَّ

يوان: ق )ز(. )1( الدِّ

يوان: ق )4(. )2( الدِّ

يوان: ق )43(. )3( الدِّ
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الَّذي ميكن اأن يحلَّ حمل البدر، اإذا اأفل البدر.

وَر لالأ�صخا�ص والأ�صياء الَّتي  ومن هنا ميكن القول: اإنَّ اأبا الف�صل عندما ا�صتعار تلك ال�صُّ

ي عن املعنى احلقيقي ِللَّفظ امل�صتعار اإىل معاٍن جديدٍة مبتكرٍة،  اأراد ت�صويرها، �رضَف ذهَن املتلقِّ

ذ باملعاين الَّتي توحيها،  ورة، والتلذُّ نهم من التَّوغِل يف خفايا ال�صُّ  يف نفو�ص �صامعيها، ومتكِّ
ُ
توؤثِّر

َة م�صاركِة 
َّ
ورة، ومعرفة خفاياها. هذا يعني اأنَّ اأبا الف�صل اأدرك اأهمي و�صوًل اإىل حقيقة ال�صُّ

ًة،  ل كثرياً على ال�صتعارِة الَّتي جُتدي الكالم قوَّ اعر اأحا�صي�صه واأخيلته، لذلك عوَّ ي لل�صَّ املتلقِّ

 .
)1(

ِّ
وتك�صوه ح�صنًا ورونقًا، وتثري الأهواَء والإح�صا�صاِت على حدِّ تعبري الها�صمي

عراُء من ال�صتعارة ميدانًا يت�صابقون فيه، فقد تفنَّنوا يف اإخراجها، فجاوؤوا  لذلك اتَّخذ ال�صُّ

الَّذي   ، اإليه اجلرجاينُّ ما ذهب  احلقيقة. وهذا  تفعله  ما ل  بالنُّفو�ص  تفعل  بديعٍة،  با�صتعارٍت 

، فاأطنب يف مدحه، واأ�صهب يف تبيان اأثره يف النف�ص من جهة، ويف عر�ص  افتت بهذا الفنِّ

املعاين واإي�صاحها من جهٍة اأخرى، فقال: »اعلم اأنَّ ال�صتعارَة هي اأمدُّ ميدانًا، واأ�صدُّ افتنانًا، 

ناعِة  واأكرث جريانًا، واأعجب ح�صنًا واإح�صانًا، واأو�صع �صعًة، واأبعد غوراً، واأذهب جنداً يف ال�صِّ

وغوراً من اأن جتمع �صعبها و�صعوبها، وحت�رض فنونها و�رضوبها، نعم واأ�صحر �صحراً، واأمالأ بكلِّ 

فة على حقيقة  ال�صِّ تاأتي  اأن  اأجلُّ من   نف�صًا...... وهي 
ُ

ما ميالأ �صدراً، ومُيِْتُع عقاًل، وُيوؤِن�ص

 .
)2(

حالها، وت�صتويف جملة جمالها....«

ا يق�صُد  بِع ل َيق�صُد اجلرجاينُّ كلَّ ال�صتعارات؛ غثَّها و�صميَنَها، جيَدَها ورديَئَها، اإنِّ وبالطَّ

تلك ال�صتعاراِت الَّتي اأبدع موؤلِّفوها يف اإخراجها، واأنزلوها خري منزٍل يف الكالم؛ اإذ تاأتي 

بع،  ، وياأباه الطَّ
ُ

النَّف�ص اأو ا�صتكراه؛ لأنَّ من ال�صتعاراِت ما تاأنفه  خفيفًة ر�صيقًة دون تكلٍف 

.
)4(

 هي �صوء ال�صتعارة
)3(

لذلك راأى قدامة اأنَّ املعاظلة

)1( جواهر البالغة �ص 242.

)2( اأ�رضار البالغة �ص 32.

)3( املعاظلة: تراكب الكالم وتداخله، وميكن اأن تكون املعاظلة ناجتة عن التعقيد املعنوي والفكري. وقد ح�رض قدامة بن 

عري، وتراكبه بع�صه فوق  جعفر املعاظلة يف جمال اللَّفظ، وجعلها عيبًا من عيوبه؛ فاملعاظلة عنده تداخل الكالم ال�صِّ

ام. �ص 467- 468. د عزَّ بع�ص. م�صطلحات نقديِّة، ملحمًَّ

)4( نقد ال�صعر �ص 176.
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عر، فاعتنى بها، واأخرجها اأح�صن  وجممل القول: اإنَّ اأبا الف�صل اأدرك اأثر ال�صتعارة يف ال�صِّ

ًة، عميقًة، اأبلغ من احلقيقِة واأوكد، مثريًة للخيال، كا�صفًة اأبعاد  اإخراج، فجاءت موحيًة، معربِّ

وُبْعِد  براعة مبدعها،  دالًة على  ي،  املتلقِّ ِة عند 
َّ
ِة واجلمالي

َّ
الأدبي للمتعِة  َقًة  املختلفة، حمقِّ املعنى 

ٍة 
َّ
فني بطريقٍة  املعاين  وتوليد  املبتكر،  اجلديد  ا�شتنباط  على  وقدرته  �شنعته،  من  ِنِه  ومتكُّ نظره، 

قٍة، دون كدٍّ لقريحته، اأو ا�صتكراٍه لها.  خالَّ

3- الكناية:

 بعيٌد يف 
ٌ
ِة ال�صتعارِة، اأو التَّ�صبيه؛ اإذ لها اأثر

َّ
 عن اأهمي

ِّ
ُة الكنايِة يف العمل الأدبي

َّ
ل تقلُّ اأهمي

اإبراز املعاين واإي�صاحها، ف�صاًل عن الأثِر اجلمايلِّ الَّذي تخلُِّفُه يف النُّفو�ص؛ لأنَّها متتاز بقدرٍة 

املتلقِّني؛ ملا تنطوي عليه من قدرٍة على  تعبرييٍَّة عاليٍة، فهي حتظى ب�صلطاٍن كبرٍي على نفو�ِص 

 اإمتاعه ببهجة الك�صِف 
َّ
هن، وم�صاعفة فاعليته يف حت�صيل املراد من الكالم، ومن ثم حتريِك الذِّ

القاهر  عبد  اإليه  اأ�صار  ما  وهذا  الإف�صاح،  من  النَّف�ص  يف  تاأثرياً  اأ�صدُّ  فالكنايُة   .
)1(

ف
ُّ
والتَّعر

.
)2(

؛ اإذ قال: »قد اأجمَع اجلميُع على اأنَّ الكنايَة اأبلُغ من الإف�صاح« اجلرجاينُّ

وتعدُّ الكنايُة جزءاً من ال�صتعارِة، وتابعًة لها؛ اإذ اإن كلتيهما تقوم على حكٍم واحٍد؛ ففي 

 املُكنَّى عنه. لذلك 
ُ
 امل�صتعار له، وكذلك الأمر يف الكناية؛ اإذ ُيْطَوى ذكر

ُ
ال�صتعارِة ُيْطَوى ذكر

. ولكنَّ الفارَق بني الكنايِة 
)3(

قال ابن الأثري: »كلُّ كنايٍة ا�صتعارٌة؛ ولي�ص كلُّ ا�صتعارٍة كنايًة«

وكذلك  ال�صتعارُة  ا  اأمَّ ِللَّفِظ،   
ِّ
احلقيقي املعنى  على  َمَل  حُتْ اأن  يجوُز  الكنايَة  اأنَّ  وال�صتعارة. 

الكناية  ِللَّفظ. ولذلك حدَّ اجلرجاينُّ  املجازيِّ  املعنى  اإلَّ على  ُيحمال  اأن  التَّ�صبيه، فال يجوُز 

 من املعاين، فال يذكره باللَّفِظ املو�صوِع له يف 
ً
مُ اإثباَت معنى

بقوله: »الكنايُة: اأن يريَد املتكلِّ

.
)4(

 هو تاليِه وردُفُه يف الوجوِد، فيومئ به اإليه، ويجعله دلياًل عليه«
ً
اللُّغِة، ولكن يجيُء اإىل معنى

ة �ص 546.
ِّ
ل يف علوم البالغة العربي )1( املف�صَّ

)2( دلئل الإعجاز يف علم املعاين، الإمام عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق: ال�صيد حممد ر�صيد ر�صا، �ص 55.

)3( املثل ال�صائر 2: 185.

)4( دلئل الإعجاز �ص 52.

Abi_elFadl_Book.indb   185 18/5/10   11:17 AM



186

ا ي�صفعه بالدليل والربهان،  اعر عن �صيٍء ما اإنَّ وهنا تكُمُن بالغُة الكناية؛ اإذ عندما ُيَكنِّي ال�صَّ

ي، واأبلغ من التَّ�رضيح، ويكوُن �صبيُلَها حينئٍذ  ول�صكَّ اأنَّ هذه الطريقَة اأكرُث تاأثرياً يف نف�ص املتلقِّ

. وقال اأي�صًا: »لي�ص املعنى اإذا قلنا اإنَّ 
)1(

اهِد« عوى تكوُن مع ال�صَّ كما قال اجلرجاين: »�صبيَل الدَّ

الكنايَة اأبلُغ من التَّ�رضيح، اأنَّك ملَّا كنَّيت ِزْدَت يف ذاته، بل املعنى اأنَّك ِزْدَت يف اإثباِتِه، فَجَعْلَتُه 

.
)2(

» اأبلَغ، واآكَد، واأ�صدَّ

ي.  اإىل ذهن املتلقِّ اإي�صالها  الَّتي يريد  َد املعاين  اأبو الف�صل على هذا الفن ليوؤكِّ لذلك عّول 

فها هو يثبت �صفة الكرم عند املاأمون بن ذي النُّون معتمداً على هذا الفن البياين؛ فاملاأمون 

َة، اأو العطايا الَّتي ُتَخطُّ على الأُدم 
َّ
اِتِه وعطاياه الَّتي تفوُق العطايا العيني

َ
يغِدُق على الآخرين ِهب

ُع على الآخرين باأنواع النِّعِم الَّتي ل  ُيَو�صِّ َف فيما بعد، اأو الأنعام وما �صابه ذلك؛ لأنه  ِلُت�رضْ

:
)3(

ح�رض لها، فقد قال

ــاً َوَرق ول  َعْيناً  ل  الألْــَف  الــَواِهــِب  ُق�ُضبَا6-  ــاً  ــم ــُع اأنْ ولَـــِكـــْن  ــاراً  ــضَ ــ� ِع ول 

املعنى  من  ي  املتلقِّ ذهن  فيها  ينتقل  وا�صحٌة،  قريبٌة  ابق 
َّ

ال�ص الف�صل  اأبي  قول  يف  فالكناية 

الآخرين  على  يغدق  من  اأنَّ  املعلوم  فمن  و�صيٍط،  دون  من  مبا�رضًة  املراد  املعنى  اإىل  الو�صعي 

د، بل دلََّل 
َّ
ب�صتَّى النِّعم يكون كرميًا، ولكنَّ اأبا الف�صل مل يكتِف بالإ�صارة اإىل مفهوم الكرم املجر

اعر ذكر  ِة؛ وهذا اأ�صدُّ تاأثرياً يف النَّف�ص، واأكرث تر�صيخًا للمعنى؛ لأنَّ ال�صَّ
َّ
عليه باملعطيات احل�صي

؛ فاملاأمون ملٌك  ليل الَّذي ل يخطئ، والربهان الَّذي ينفي عنه كلَّ �صكٍّ احلقيقَة م�صحوبًة بالدَّ

كرمٌي فعاًل وقوًل.

اأبي  قول  ليل:  والدَّ الربهان  اإىل  مبا�رضًة  هَن  الذِّ ت�رضُف  الَّتي  اجلميلة  الكنايات  تلك  ومن 

؛ فهي ممدودُة القامِة، م�صتويٌة، �صامرُة  ة الَّتي تتمتَُّع بها اإحداهنَّ
َّ
فات اجلمالي الف�صل ذاكراً ال�صِّ

:
)4(

البطِن، ناعمُة امللم�ِص

)1( دلئل الإعجاز �ص 343.

)2( دلئل الإعجاز �ص 56.

يوان: ق )ح(. )3( الدِّ

يوان: ق )1(. )4( الدِّ
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احَل�َضا ْوَمِة  َمْه�ضُ املَتننَْيِ  َوحَمُْطْوَطِة  اللَّْم�ِص1-  ــَن  ِم تَــْدَمــى  الأْرَداِف  َمِة  ُمنَعَّ

ة، وبذلك �رضف 
َّ
اعر عن �صفة اجلمال يف هذه املراأة، بذكره ل�صفاتها اخلْلقي فقد كنَّى ال�صَّ

ريقة  ل يف تلك املو�صوفة. وبهذه الطَّ ليل على اجلمال املتاأ�صِّ ة والدَّ ي مبا�رضًة اإىل احلجَّ ذهن املتلقِّ

اعر اأن يجعل معناه اأ�صدَّ تاأثرياً يف النُّفو�ص، واأكرث جذبًا لالأفهام، ويعود الف�صل  ا�صتطاع ال�صَّ

ِة، ومن معطيات 
َّ
 يف الأعمال الأدبي

ِّ
يف ذلك اإىل فنِّ الكنايِة الَّتي تعدُّ »من مظاهِر اجلمال الفني

ًة،  قوَّ بذلك  الكالم  فتعطي  والربهان،  ليل  بالدَّ م�صحوبًة  احلقيقَة  تذكر  لأنَّها  فيها؛  البالغِة 

ي، متامًا كما فعل   من تر�صيخ املعنى يف ذهن املتلقِّ
ُ
اعر ُن ال�صَّ . وبذلك يتمكَّ

)1(
وعمقًا يف التاأثري«

احل، لي�ص يف مملكته 
َّ
فيعة الَّتي احتلَّها ملُك �رضواَن الر

َّ
نًا املكانَة الر

ِّ
اأبو الف�صل يف اأثناء قوله مبي

�شل اإىل بالط ذلك امللك؛ 
ُّ
فح�شب، بل يف جميع ممالك ع�رصه الَّتي ل تتوانى عن اإر�شال الر

:
)2(

طلبًا لالألفة والنَّ�صيحِة وامل�صورة، فقال

ــِه ــاِب ــبَ ِب ـــْوِك  ـــُل ُ امْل ــَل  ُر�ــضُ ــال؟3- يَــا تـــاِرَكـــاً  ــْي ــِمِ ــْج ــتَّ ال ــهــُم  ــْي ــَل َع يـَــــُردُّ  َذا  َمـــْن 

د اأبو الف�صل هذا املعنى من طريق الكناية يف قوله: )يا تاركًا ر�صَل امللوك ببابه(؛ اإذ  فقد اأكَّ

بنيَّ اأنَّ ر�صَل امللوك واقفٌة على باب هذا امللك بانتظار من ي�صتقبلهم، ويحتفي بهم، على عادة 

عية 
َّ
 يردف اأبو الف�صل هذه الكنايَة بكنايًة اأخرى ُتظهر مدى تعلَّق الر

ُّ
امللك �رضوان معهم. ثم

ها: بهذا امللك، فقال يف الق�صيدِة نف�صِ

َولَــَطــاملَــا َُه  ْ
َقــــــب ـُل  نُــَقــبِـّ ـــا  نَ ْ

ـــرصِ � ــال6-  ــْي ــِب ــْق ــت ـــُه ال ـــاَط ـــ�ـــضَ ـــُح ِب ـــْي ـــِب ُكـــنـــا نُ

ل قربه(؛ كناية عن مدى احلزن الَّذي لفَّ 
ِّ
ففي البيت كنايتان؛ الأوىل يف قوله:)�رضنا نقب

ا الثانية ففي قوله:) كنا نبيح ب�صاطه التَّقبيال(؛ كناية  �صعب مملكة �رضوان اإثر وفاة ملكهم. اأمَّ

فيعة 
َّ
الر املكانة   َ يبنيَّ اأن  الف�صل  اأبو  ا�صتطاع  وبذلك  احل. 

َّ
الر للملك  ة 

َّ
عي

َّ
الر عن مدى حبِّ 

ليل  اأها امللك �رضوان �صاه يف مملكته، ويف املمالك الأخرى، وقد �صفع ذلك كلَّه بالدَّ الَّتي تبوَّ

ي �صيٌء من ال�صكِّ وعدم التَّ�صديق. والربهان، حتَّى ل يتبادر لذهن املتلقِّ

)1( البالغة والتحليل الأدبي �ص 177.

يوان: ق )33(. )2( الدِّ
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قوله  املعاين:  من  وكثرياً  الإيحاء،  من  طاقاٍت  لفظها  بي�صري  تختِزُن  الَّتي  الكنايات  ومن 

:
)1(

مادحًا اأحَد اأ�صحابه

ــُقــوُل تَ ــا  َعــمَّ ــا�ــُص  ــنَّ ال ــاِئــُلــِنــي  يـُـ�ــضَ ـــْم14-  ـــَع نَ اإلَّ  ـــــطُّ  َق يِل  ــــَت  ــــْل ُق ــــــا  َوَم

لة  (؛ اإذ كنَّى اأبو الف�صل عن �صفة متاأ�صِّ
ْ
فالكناية واقعٌة يف اأثناء قوله:) َما ُقْلَت يِل َقطُّ اإلَّ َنَعم

اعر بهذه الكناية خ�صاَل هذا  يف هذا املمدوح؛ األ وهي )�صماحة النَّف�ص(، فقد اخت�رض ال�صَّ

بًة، ل تردُّ �صاحَب احلاجِة اأبداً، متامًا كنف�ِص الإمام 
ِّ
املمدوح، الَّذي ميلك بني جنبيه نف�صًا طي

:
)2(

ده يف ال�صالة، كما قال الفرزدق زين العابدين بن علي اَّلذي ل يقول )ل( اإلَّ يف اأثناء ت�صهُّ

ــِدِه ــهُّ ــ�ــضَ تَ يف  اإلَّ  ـــطُّ  َق »ل«  َقــــاَل  ــُمَمـــا  ــَع نَ لَءُه  ـــْت  ـــانَ َك ــُد  ــهُّ ــ�ــضَ ــتَّ ال ــــْول  لَ

ي من حت�صيل املعنى من معنى اآخر، وهذا ممَّا  ُن املتلقِّ ومن جماليات الكناية اأي�صًا اأنَّها مُتَكِّ

اأبي  قول  ذلك  ومن  ق،  وت�صوُّ بحٍث  طوِل  بعد  ِف 
ُّ
والتَّعر بالك�صِف  العقِل  ابتهاَج  ي�صاعف 

ة، وهذا ما 
َّ
الهاللي العرب  قبائُل  القريوان ودمارها، بعدما دخلتها  اإىل خراب  الف�صل م�صرياً 

:
)3(

 اإىل مغادرتها
َ

دفع �صلطاَنَها املعزَّ بن بادي�ص

ُْوَرٌة ــــرصَ � امْلـُــَقـــاِم  يِف  يِل  ــٍف  ــنِّ ــَع َوُم ــاُن1-  ــَط ــل ــضُ ـــــا ِبــهــا � ــــْرََواِن َوَم ــــَق ــــال ِب

ٍل وتفكرٍي حتَّى  فالكناية كامنٌة يف قوله: ) وما بها �صلطاُن(؛ وهي كنايٌة بعيدٌة حتتاج اإىل تاأمُّ

ي من املعنى الأ�صلي اإىل املعنى املراد. ففي قوله )ما بها �صلطان( كناية عن نكبة هذه  ينتقل املتلقِّ

اٍت: هن ل ي�صل اإىل هذا املعنى اإلَّ بعد حمطَّ احلا�رضة، ولكن الذِّ

ما بها �صلطان  يقت�صي الفو�صى وغياب النظام  ال�صطرابات الكثرية  خراب 

القريوان  وهذا يعني اأنَّ البلَد منكوٌب.

اإىل  ا�صتبيحت حرماتها، جلاأ  الَّتي  يذكر خراب هذه احلا�رضة  اأن  الف�صل  اأبو  فعندما كره 

الكناية؛ وُيَعدُّ هذا اللُّجوء من حما�صن الكالم اأي�صًا؛ لأنَّ اأبا الف�صل عربَّ عن املعنى القبيح- وهو 

يوان: ق )38(. )1( الدِّ

)2( ديوان الفرزدق، دار �صادر، بريوت- لبنان، 1386هـ- 1966م، 2: 179.

يوان: ق )41(. )3( الدِّ
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ٍة 
َّ
 �صفاَء النَّف�ص بطريقٍة فني

ُ
ر ا يعكِّ )دمار هذه احلا�رضة وخرابها(- باللَّفظ احل�صن، فابتعد عمَّ

اأخفَّ وطاأًة من التَّ�رضيح.

ُن املتكلَِّم من النَّيل من خ�صمه من دون  اأنَّها مُتَكِّ اأي�صًا:  ومن خوا�صِّ الكنايِة وجمالياتها 

للخ�صم  جتعَل  اأن  دون  ومن  وق،  الذَّ عنه  ينبو  ما  اإىل  اللتجاء  اأو  الأدِب،  وجه  يخد�َصِ  اأن 

، ولبدَّ 
)1(

ى هذا النَّوع »التعري�ص« �صبياًل على املتكّلم؛ اإذ يقُف عاجزاً حائراً يف اأمره. وي�صمَّ

قوا ما بني التَّعري�ص والكناية، مثل ابن 
َّ
من الإ�صارة يف هذا املو�صع اإىل اأنَّ بع�َص البالغيني فر

الأثري )ت: 630هـ( الَّذي راأى اأنَّ التَّعري�َص فنٌّ غرُي الكنايِة؛ لأنَّ الكنايَة »ت�صتمُل على اللَّفِظ 

ا التَّعري�ُص فاإنَّه يخت�صُّ باللَّفظ  ِب معًا، فتاأتي على هذا تارًة وعلى هذا اأخرى. اأمَّ كَّ
َ
املفرِد واملر

التَّعري�َص  باأنَّ  ذلك،  على  الأثري  ابُن  ا�صتدلَّ  وقد   .
)2(

البتََّة« املفرِد  باللَّفظ  ياأتي  ول  ب،  املركَّ

ُيْفَهمُ من جهِة التَّلويِح والإ�صارة. ومن  ُيْفَهمُ معناه من جهة احلقيقة، اأو جهِة املجاز، بل  ل 

اأنواع  مَز، والإمياَء، من 
َّ
والتَّلويَح، والر التَّعري�َص،  اأنَّ  اإىل  البالغيني  بع�ُص  اأخرى ذهب  جهٍة 

.
)3(

الكنايِة

ُن الإن�صاَن من التَّعبري عن اأموٍر كثريٍة،  والكناية ُتَعدُّ من األطِف اأ�صاليِب البالغِة؛ لأنَّها »مُتَكِّ

امعني، اأو للنَّيِل من 
َّ

ا احرتامًا للمخاطب، اأو لالإبهام على ال�ص يتحا�صى الإف�صاَح بذكرها، اإمَّ

تنبو عن �صماعه، ونحو ذلك من  ا  الأذن عمَّ لتنزيه  اأو  �صبياًل عليه،  له  يدَع  اأن  خ�صمه دون 

. على اأيِّ حال ُحدَّ التَّعري�ُص بقولهم: هو »اإطالُق الكالِم 
)4(

ة«
َّ
الأغرا�ص واللَّطائف البالغي

�صًا باأحد 
ِّ
. ومن ذلك قول اأبي الف�صل معر

)5(
ياق«

ِّ
 اآخر، ُيفَهُم من ال�ص

ً
والإ�صارُة به اإىل معنى

ل هذا اخُلُلق الذميم فيه؛ اإذ اإن هذا املهجوَّ على درجٍة كبرية من البخِل  داً تاأ�صُّ البخالء، موؤكِّ

لب،  يور ل ترجو منه اأدنى خري اإذا ما ُعلَِّق على خ�صبة ال�صَّ ، اإىل احلدِّ الَّذي جعل الطَّ حِّ وال�صُّ

)1( جواهر البالغة �ص 281.

ائر 2: 186.
َّ

)2( املثل ال�ص

ة 543- 544، البالغة 
َّ
ل يف علوم البالغة العربي )3( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 485، جواهر البالغة �ص 276- 277، املف�صَّ

والتحليل الأدبي �ص 175.

)4( جواهر البالغة �ص 278.

ل يف علوم البالغة العربية �ص 543. )5( املف�صَّ
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:
)1(

فقال

َرُجٍل ِمن  اجَلْوَد  َحاَب  ال�ضَّ نَْرُجو  ُلْوُبَوَكْيَف  َم�ضْ َوهـــَو  ــِه  ــْي ِف ــْرُ  ــطَّ ال يـَـْطــَمــُع  ل 

رُي فيه...( فاإذا كانت  جل بقوله: )ل يطمُع الطَّ
َّ
اعر عن �صفة البخِل يف هذا الر فقد كنَّى ال�صَّ

اعر يف البيت  د ال�صَّ جل، فكيف الأمر بالنَّا�ص اإذاً؟! لذلك اأكَّ
َّ
يور يائ�صًة من عطاء هذا الر الطُّ

الَّذي يرجتي عطاء هذا الرجل، كحال من يرجتي احلليب من  اإذ حال  ها؛ 
َ

الثَّاين الفكرة نف�ص

التَّي�ص:

لُه ـــَدرَّ  َم ل  تَْي�ضاً  اأَْحــِلــُب  ــبَــْحــُت  ــُلــْوُباأ�ــضْ حَمْ التَّْي�َص  اأنَّ  ــنَّ  َظ ــْن  َم َوالتَّْي�ُص 

جل وحر�صه، ب�صورٍة 
َّ
َن من اإظهار مدى �صحِّ هذا الر اعر قد مَتَكَّ َم اأنَّ ال�صَّ يالحظ ممَّا تقدَّ

طريفٍة هي اأجمل من التَّ�رضيح واأ�صدُّ اإيالمًا منه؛ اإذ اإن اأبا الف�صل ذكر كلمة )التَّي�ص(؛ وهي 

جل من 
َّ
 اأن يناَل من هذا الر

ُ
اعر جل البخيل، وبذلك ا�صتطاع ال�صَّ

َّ
كناية عن مو�صوف؛ وهو الر

ي، الَّذي  َد هذا املعنى يف ذهن املتلقِّ دون اأن يدَع له �صبياًل عليه من جهة، كما ا�صتطاع اأن يوؤكِّ

بات يرى وا�صحًا جليًا ما كان يعجُز عن روؤيته بو�صوح من جهٍة اأخرى.

وخانوا  العهد،  نق�صوا  الَّذين  اأ�صدقائه  باأحد  �صًا 
ِّ
معر الف�صل  اأبي  قول  اأي�صًا  ذلك  ومن 

:
)2(

الأمانة

ِحْلِمي ــِد  ــضْ الأ� زئـــُر  ــْج  ــْزِع يُ َوَلْ  ؟7-  ـــنْيُ ـــِن ـــطَّ ــــُجــــُه ِمــــَن الْــــبَــــقِّ ال ــــْزِع اأيُ

احب  )ال�صَّ وهو  األ  اأي�صًا؛  مو�صوف  عن  كناية  وهي  (؛  َقِّ
الب  ( كلمة  يف  واقعٌة  فالكناية 

هه بالبقِّ احلقري الَّذي يوؤذي 
َّ
جل؛ اإذ �صب

َّ
اخلائن(. فقد اأ�رضف اأبو الف�صل يف ا�صتحقار هذا الر

ِحَق بدٍم بارٍد 
ُ

اً، ول يقوى على املجاهرة؛ لأنَّه ُيْدِرُك متامًا اأنَّ العيوَن لو راأته ل�ص الآخرين مت�صرتِّ

، والتاأثري به. من دون اأن يوؤبه به. وهذا الكالم يف غاية الإيالم يف املهجوِّ

وممَّا يجري هذا املجرى اأي�صًا قول اأبي الف�صل ُم�صتنِكراً فعَل اأحِد غلمانه الَّذي يخفي بني 

اعر عن هذا  ده، يف حني ُيبدي اأمام النَّا�ص احلبَّ والودَّ له. لذلك كنَّى ال�صَّ
ِّ
اأ�صالعه كرهًا ل�صي

يوان: ق )4(. )1( الدِّ

يوان: ق )42(. )2( الدِّ
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اعر ينوي  د باقي اأع�صاِء اجل�صم، وكاأنَّ ال�صَّ الغالم باليد الفا�صدِة، الَّتي وجب برُتَها حتَّى ل ُتْف�صِ

:
)1(

ُهم عليه
َ
اأن يطرَد هذا الغالم، ويبعده عن غلمانه وطالبه، حّتى ل يوؤلِّب

ُقــِطــَعــْت يَـــــٌد  ـــَدْت  ـــضَ ـــ� َف اإذا  ــــُر الْــــــبـَـــــَدِن6-  ــــاِئ ــــضَ ــــَلــــَم � ِلــــيـَـــ�ــــضْ

اً على من لمه  َهًا اأولئك النَّا�ص الَّذين ل حظَّ لهم من اخلري باخلنازير، ردَّ
ِّ
ب وقال اأي�صًا ُم�صَ

:
)2(

عاع
َّ
على مدح اأولئك الر

َرُجــٌل ــي  ــِن اإنَّ ــْويِن  ــِذلُ ــْع تَ َفــُقــْلــُت ل  ـــِر2-  ـــاِزيْ ـــنَ َر اأْعــــنــــاَق اخْلَ ــــُد الـــــدُّ ــــلِّ اأَُق

اعر قد نال من خ�صومه من دون اأن يلجاأ اإىل التَّجريح يف الكالم، اأو  فمن املالحِظ اأنَّ ال�صَّ

الإ�صفاف يف الهجاء، ومن دون اأن ي�صتخدَم الألفاَظ الفاح�صَة الَّتي تنبو عن �صماعها الأذن، 

ج العذراء من 
َّ
بل على العك�ِص من ذلك؛ فقد كانت األفاظه من الألفاظ املاألوفة الَّتي ل تتحر

ولكن  اللُّغة،  اأ�صل  يف   
ِّ
الو�صعي معناها  على  َمَل  حُتْ اأن  مُيِْكُن  وذاك  هذا  فوق  وهي  ذكرها. 

ق اأمرين  اعر ل يريد ذلك؛ بل يق�صد الهجاء من خالل الكناية والتَّعري�ص، لأنَّه بذلك يحقِّ ال�صَّ

ل: ل يدع خل�صِمِه �صبياًل عليه. ويف الثَّاين: جعل هجاءه اأبلغ واأكرث اإيالمًا؛ لأنَّ  اثنني؛ ففي الأوَّ

ِة  نِّ يف التَّعري�ص، و�صدَّ التَّعري�ص – كما يقول ابن ر�صيٍق -: »اأهجى من التَّ�رضيِح؛ لتِّ�صاِع الظَّ

تعلُِّق النَّف�ِص به، والبحِث عن معرفِتِه، وطلِب حقيقِتِه، فاإذا كان الهجاُء ت�رضيحًا، اأحاطت بِه 

.
)3(

ِل وهلٍة، فكان كلَّ يوٍم يف نق�صان لن�صيان اأو ملل يعر�ص...«  علمًا، وقبلته يقينًا يف اأوَّ
ُ

النَّف�ص

فها  عر، فوظَّ َة الكنايِة يف ال�صِّ
َّ
ويف نهايِة املطاِف ميكُن اأن يقال: لقد اأدرَك اأبو الف�صل اأهمي

ي، وقدرته على  ًل على ذكاء املتلقِّ لَها الكثرَي من املعاين، ُمَعوِّ يف اأ�صعاره اأح�صَن توظيف؛ اإذ حمَّ

اإميانًا منه  َخ يف ذهنه؛  ِه، ويرت�صَّ َن املعنى من نف�صِ ، وك�صف امل�صتور، حّتى يتمكَّ
ِّ
قراءة املخفي

ْم معانيه على طبٍق من ذهب، بل كان  ِة. لذلك مل ُيَقدِّ
َّ
ِة الأدبي

َّ
ب�رضورِة اإ�رضاك املتلقِّي يف العملي

التَّحليِل والتَّاأويل،  ي، وت�رِضَكُه يف  املتلقِّ اأن جتذَب  �صاأنها  اإ�صارًة ر�صيقًة، من  اإىل غر�صه  ي�صري 

ي. ُة بينه وبني املتلقِّ
َّ
ُق امل�صاركُة الوجداني وبذلك َتَتحقَّ

يوان: ق )45(. )1( الدِّ

يوان: ق )ز(. )2( الدِّ

)3( العمدة 2: 164.
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ي، لبدَّ من  وبعد هذا العر�ص لأثر علم البيان يف اإي�صاح املعنى، وتر�صيخه يف ذهن املتلقِّ

ل يف اإي�صاح املعنى، وك�صف امل�صتور، اإنَّه علم  ًة عن الأوَّ
َّ
الوقوف عند ِعْلٍم اآخر ل يقلُّ اأهمي

ما )املح�صنات املعنويَّة( الَّتي َخ�ص�صت لدرا�صتها املبحَث التَّايل.  
َّ
البديع، ول�صي

ثالثاً: املح�ضناُت املعنويَُّة:

مل يكتِف اأبو الف�صل باللُّجوء اإىل التَّ�صوير البياينِّ- من ت�صبيٍه، وا�صتعارٍة، وكنايٍة- لتو�صيح 

ي، بل اتَّكاأ على اأ�صاليَب اأخرى ل تقلُّ �صاأنًا عن علم البيان  معانيه، وتر�صيخها يف ذهن املتلقِّ

 حالوًة 
َ
عر َب ال�صِّ ناِت املعنويَِّة الَّتي من �صاأنها اأن ُتْك�صِ

ِّ
ُف باملح�ص

َ
يف العمل الأدبي؛ وهي ما ُيْعر

وطالوًة، �رضيطَة اأن تاأتي يف العمل الأدبي عفويًَّة ر�صيقًة، يقت�صيها املقام، بعيدًة عن التَّكلُّف 

ِة، كما 
َّ
نُِّع. متامًا كما وردت يف ديوان اأبي الف�صل، الَّذي مل ي�صغْف بهذه الفنون البديعي والتَّ�صَ

نعِة؛ كاأبي متَّاٍم، وم�صلِم بِن الوليد، وغريهما. �ُصِغَف بها اأ�رضابه من اأ�صحاب ال�صَّ

1- الّطباق:

ِهَما معًا يف �صيٍء واحٍد يف 
ْ
ي
َ
هو اأن يجمع املتكلِّم يف كالمه بني لفظني يتنافى وجود َمْعَني

. كما يف قول اأبي الف�صل يف 
)1(

نْيِ متقابلني
َ
وقٍت واحٍد؛ اأي اأن ُيْجَمَع يف كالٍم واحٍد بني َمْعَني

:
)2(

وق واحلنني معر�ص ال�صَّ

َداِئباً  َوالْــَغــْرِب  ِْق  ال�رصَّ ِبِذْكِر  اأَِهْيُم  ـــْرُب1-  َغ َول  ــالِد  ــِب ــْل ِل ٌْق  ــــرصَ � ـــَي  ِب َوَمــــا 

اعر بني متباعدين، وهو  ق( و )الغرب(؛ فقد جمع ال�صَّ باُق حا�صٌل بني كلمتي )ال�رضَّ فالطِّ

املتاأتِّي من اجلمع  املعنى  اإىل  الو�صول  �صبيل  املتلقِّي، يف  ة لدى 
َّ
الإدراكي ة 

َّ
الفعالي ط  ن�صَّ بذلك 

 قد �رضب يف الأر�ص �رضقًا 
َ
اعر ي اأنَّ ال�صَّ بني املتناق�صني، وبعد اإعمال الفكر قلياًل، يدرك املتلقِّ

وق واحلنني تن�صُط بني �صلوعه، وتذهب به اإىل  وغربًا، وَكرُثَ حلُّه وترحاله، لذا فاإنَّ لواعج ال�صَّ

ل يف علوم البالغة العربية �ص 559. )1( املف�صَّ

يوان: ق )ب(. )2( الدِّ
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ٌة وذكريات. وفيما يبدو اأنَّ اأ�صواَق اأبي الف�صل اإىل 
َّ
تلك الأماكن الكثرية الَّتي كان له فيها اأحب

ارًة اأكرث من اأ�صواقه اإىل امل�رضق ومن حلَّ به؛ اإذ قال يف مو�صٍع اآخر  املغرب واأهله، كانت موَّ

:
)1(

مطابقًا بني امل�رضق واملغرب اأي�صًا

بٌَة  ُمَغرِّ ــَواِقــي  َواأ�ــضْ �ــرَصْقــاً  َفــ�ــرِصُْت  ُطُرقي10-  ُطْرِقهْم  ــْن  ِم نَــَزَحــْت  َمــا  بُْعَد  يـَـا 

فمن املالحظ اأنَّ املطابقة ما بني كلمتي �رضق وغرب، ا�صتطاعت اأن تنقَل املعنى الَّذي رمى 

عوريَّة غري  اعر النَّف�صي وا�صحًا؛ اإذ اإن حالته ال�صُّ اعر بكلِّ اأمانٍة، فقد بدا ا�صطراب ال�صَّ اإليه ال�صَّ

ري جُتاه امل�رضق.
َّ

وق تزداد تلّظيًا يف قلبه، وتنزع نحو املغرب، كلَّما غذَّ ال�ص ٍة، فنار ال�صَّ
َّ
م�صتقر

ُعَها، من دون اأن 
َّ
ِه الَّتي يتجر �صِ َنًا مدى �رضاوِة اآلِم احلبِّ وُغ�صَ

ِّ
ي
َ
ومن ذلك اأي�صًا قوله ُمب

:
)2(

يقوى على دفعها

ي نََف�ضِ َعال  اإْن  َحريْقاً  لأَْخ�َضى  اإينِّ  ــَرِق3-  ــَغ الْ ــَن  ِم ــي  ــِع َدْم َجـــَرى  اإْن  ــي  ــِق َواأتَّ

َ اأهواَل الِع�ْصِق الَّتي يكابدها، ومن  نيِّ
َ
ب
ُ
اعر بني كلمتي )حريق( و )غريق( ِلي فقد طابق ال�صَّ

ي مدى العذاب  املعلوم اأنَّ الغرَق واحلرَق، من اأ�صدِّ امليتاِت اأملًا وعذابًا، ومن هنا يدرك املتلقِّ

اإي�صاح  الف�صل يف  يعود  بع  ارة. وبالطَّ املوَّ ِة 
َّ
العاطفي اعِر  امل�صَّ اء تلك 

َّ
اعر جر ال�صِّ الَّذي يكابده 

باق، الَّذي ي�صهم يف اإجالء املعنى واإي�صاحه من طريق عقد املقارنة بني  هذا املعنى اإىل فنِّ الطِّ

. ومن ذلك 
)3(

البديع« اأح�صن فنون  باأنَّه »من  َف  اأنَّ هذا الفنَّ قد ُو�صِ املت�صادين، لذلك جند 

قول اأبي الف�صل وا�صفًا خراب القريوان، اإثر تلك الفتنة العظيمة الَّتي اأودت بتلك احلا�رضة 

:
)4(

وَمْن فيها، فقال

ــــٌد َزاِئ يـَــــْوٍم  ُكـــلِّ  يِف  ــا  ــه ــَرابُ ــخ َف ــهــا تَــْنــُقــ�ــُص2-  ــْي ـــْوِر ِف ـــُم ـَــْع ــبَــابَــُة امل َو�ــضُ

فالطباق حا�صٌل بني كلمتي )زائد( و )تنق�ص(، وقد منح هذا التَّ�صاد املعنى جالًء وو�صوحًا؛ 

اإذ كلَُّما ازداد اخلراب، نق�صت املعامل احل�صارية فيها، وهكذا حتى ت�صبح قاعًا �صف�صفًا.

يوان: ق )26(. )1( الدِّ

يوان: ق )26(. )2( الدِّ

)3( ن�رضة الإغري�ص يف ن�رضة القري�ص �ص 99.

يوان: ق )23(. )4( الدِّ
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:
)1(

وممَّا يدخُل يف هذا الباب اأي�صًا قوُل اأبي الف�صل يف مدح الأمري املاأموِن بِن ذي النُّون

َحاَفتَُه يَْحُف  َلْ  َما  ــاَء  َ امل يـَـ�ــرْصَُب  ل  ــا1-  بَ ــرَصِ � اأْرَمــــاُحــــُه  ـــَرْت  ـــَط َق اإَذا  ــى  ــتَّ َح

اعر �صجاعة هذا امللك، الَّذي ل ي�صت�صيُغ �رُضَْب املاء اإلَّ بعد اأن يحمي حدود  د ال�صَّ فقد اأكَّ

اأعدائه، طابت له  ى رحمه من دماء  د الأمَن، و�صدَّ الثغوَر، وروَّ مملكته واأطرافها؛ فاإذا ما وطَّ

اأطلق البالغيون  اعر بني )ل ي�رضب( و )ي�رضب(، وقد  ال�صَّ اتها. فقد طابق  احلياة، فتمتَّع بلذَّ

 م�صدٍر واحٍد ُمْثبٍت 
ْ
لب(؛ اأي اجلمع بني فعلي

َّ
باق م�صطلح )طباق ال�ص على هذا النَّوع من الطِّ

.
)2(

، اأو اأْمٍر ونهٍي
ٍّ
وَمْنفي

هن �رضبًا   �صتات املتنافرات يف مو�صٍع واحٍد، فيحدُث يف الذِّ
ُّ
باق اأنَّه يلم ومن جماليات الطِّ

ق لالإدراك هذه الإحاطة باملتباعدات ياأن�ص  ه، وحني يتحقَّ دِّ و�صدِّ يع بني ال�صِّ من النتقال ال�رضَّ

:
)4(

يب الَّذي عال راأ�َصه . ومن ذلك قول اأبي الف�صل وا�صفًا ال�صَّ
)3(

�صى
ِّ
�صيئًا من البهجة والر

فاأَجْبتهْم ــُرُه  ــْع ــضَ � ى  ــدَّ ــبَ تَ َقـــالـُــْوا  ـــاِج1-  ـــبَ يْ ـــٍم َعـــَلـــى الـــدِّ ـــَل ــــْن َع ــــدَّ ِم بُ ل 

ــيَــاوؤُُه
ــُكــوُن �ــضِ ــا يَ ــهــُر َم َداِج2- َوالــبَــْدُر اأبْ بـــَلـــْيـــٍل  ــاً  ــف ــِح ــتَ ــْل ُم ـــــاَن  َك اإْذ 

َ ذلَك اجلماَل املنبعَث من املقارنة  نيِّ
َ
ب
ُ
اعر بني )�صياء البدر( و )دجى اللَّيل(؛ ِلي فقد طابق ال�صَّ

�صعره  الَّذي عال  يَب  ال�صَّ اأنَّ   ُ نيِّ
َ
ُيب  

َّ
َثم املتناق�صني )الأبي�ص والأ�صود(، ومن  اللَّونني  بني هذين 

. ومهما يكن من اأمر فاإنَّ  ا زاده جَماًل وبهاًء؛ لأنَّ ال�صدَّ ُيظهر ح�صنه ال�صدُّ اكن، اإنِّ الأ�صود الدَّ

ِة لدى الإن�صان، ملا فيها من جمٍع بني 
َّ
ِة الإدراكي

َّ
الي  اأثراً بعيداً يف تن�صيط الفعَّ

ِّ
لهذا اللَّوِن البديعي

ب والندها�ص، فاإنَّ  َق جماًل يف العمل الأدبي اإثر التعجُّ املتناق�صات، وهذا من �صاأنه اأن يحقِّ

ًا لروؤية املتباعدات يف احلياة متجاوراٍت يف 
ّ
يف جبلَِّة الإن�صان – كما يقول العاكوب – »حب

.
)5(

رحاب اللُّغة«

يوان: ق )1(. )1( الدِّ

)2( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 498.

ل يف علوم البالغة العربية �ص 561. )3( املف�صَّ

يوان: ق )د(. )4( الدِّ

ل يف علوم البالغة العربية �ص 561. )5( املف�صَّ
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2- املقابلة:

الأ�صداد،  بني  اجلمع  من  اأ�صا�ص  على   
ٌّ

مبني فكالهما  باق،  بالطِّ كبرٍي  حدٍّ  اإىل  �صبيهٌة  هي 

ت املقابلة  ين طباقًا، فاجلمع بني طباقني اأو اأكرث مقابلٌة، ومن هنا ُحدَّ فاإذا كان اجلمع بني �صدَّ

على  يقابلها  اأو  يقابلهما  مبا  ثم  متوافقٍة،  مَعاٍن  اأو  متوافقني،  نْيِ 
َ
مبعني يوؤتى  اأن  هي  بقولهم: 

ه، وقد بنيَّ  باق يف اإظهار معنى كلِّ �صدٍّ ب�صدِّ . ول يختلف اأثر املقابلة عن اأثر الطِّ
)1(

تيب الرتَّ

. ومن 
)2(

د �صفيق البيطار بقوله: »اإذ تقوم يف العقل مقارنٌة بني كلٍّ منهما« كتور حممَّ ذلك الدَّ

:
)3(

وق واحلنني ذلك قول اأبي الف�صل يف معر�ص ال�صَّ

ــَر لَــْوَعــًة ــَم َواأ�ــضْ ــْلــَوانــاً  ــاأَْظــهــَر �ــضُ َف ـــَدا3-  َوْق َوَقـــــَدْت  ــا  ــه ــْرَانُ ِن ــْت  ــئَ ــِف َط اإذا 

ُحْكَمها بَابََة  ال�ضَّ اأَْعــَطــى  ــُه  اأن َولَــْو  اأبْدى4-  الَّذي  َواأَْخَفى  اأْخَفى  الَِّذي  لأبَْدى 

ا يف  ل بني:)اأظهر – اأ�صمر(، وبني )�صلوانًا – لوعًة(. اأمَّ  يف البيت الأوَّ
ُ
اعر فقد قابل ال�صَّ

البيت الثَّاين فكانت املقابلة بني:)اأبدى – اأخفى(، وبني )اأخفى – اأبدى(؛ لذا ُيلَمُح من خالل 

ُة املتوتِّرُة، فهو يظهر عك�ص ما يبطن؛ اإذ يرت�صم على ق�صماته 
َّ
اعر النَّف�صي هذه املقابلة حالة ال�صَّ

با،  ر مراتع ال�صِّ اإثر تذكُّ �صى واحلبور، يف الوقت الَّذي يخفي فيه تلك امل�صاعر امل�صطربة 
ِّ
الر

ُق اأو�صاله، بل تكاد اأن تق�صي عليه؛ اإذ ل خال�ص من هذه النَّار  ُق قلبه، ومتزِّ
ِّ
وق حتر فنريان ال�صَّ

اق يف عجز البيت الأول )طفئت – وقدت(. ومن 
َ
ب ُدُه الطِّ دة، وهذا ما يوؤكِّ جة واملتجدِّ املتاأجِّ

ي عندما  املتلقِّ اأنَّ  اأي  التَّوقُّع(،  اأي�صًا )حتقيق  الأدبي  للعمل  الفنُّ  الَّتي مينحها هذا  اجلماليات 

ي  التَّوقع �صعر املتلقِّ ق ذلك  ، يتوقَّع تقاباًل اآخر، فاإذا ما حتقَّ َلنْيِ التَّقابَل بني املعنيني الأوَّ يدرك 

.
)4(

�صى
ِّ
ب�صيٍء من املتعة والر

ل يف علوم البالغة �ص 562، جواهر البالغة 292. )1( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 503، املف�صَّ

)2( ديوان �صعراء بني كلب، 3: 427.

يوان: ق )هـ(. )3( الدِّ

ل يف علوم البالغة �ص 563. )4( املف�صَّ
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3- التورية:

ِة الَّتي 
َّ
نات الأخرى يف اإغناء العمل الأدبي بامل�صامني اجلمالي

ِّ
ل يقلُّ اأثر التورية عن املح�ص

اعر.  ي، وتدفعه لإعمال فكِرِه و�صوًل اإىل املعنى الَّذي يرمي اإليه ال�صَّ من �صاأنها اأن جتذَب املتلقِّ

 ،
ٌّ

بعيٌد خفي والثَّاين:  املتكلم.  يريده  ، ل 
ٌ
قريٌب ظاهر ُل:  الأوَّ معنيان؛  له  لفٍظ  اإطالق  وهي: 

ا يعتمُد على  اعر عندما يلجاأ اإىل هذا الفنِّ لتقدمي معانيه، اإنَّ . وال�صَّ
)1(

يرمي اإليه املتكلُِّم بقرينة

ًا، يلقي مبعناه من 
َّ
 وا�صحًا جلي

ُ
عر عر، فاإذا كان ال�صِّ ي وبديهته. وهذا �رضُّ جناح ال�صِّ ذكاء املتلقِّ

كاكة؛ لأنَّ 
َّ
عف والر  مييُل اإىل ال�صَّ

ٌ
ٍل مب�صامينه، فهو �صعر الوهلة الأوىل، من دون تفكرٍي اأو تاأمُّ

ي، فيلغي دوره متامًا يف التَّحليل والتَّاأويل، و�صوًل اإىل املعنى الَّذي  ُه ي�صكُّ بقدرِة املتلقِّ
َ
�صاحب

ا  اأمَّ عادة. 
َّ

وال�ص الرتياح  النَّف�ص  يف  تبعث  الَّتي  الكت�صاف  ة  للذَّ وحتقيقًا  املوؤلِّف،  اإليه  يرمي 

ُ النَّاجح؛ لأنَّ 
عر ُب يف كلِّ قراءٍة روؤيًة جديدًة، اأو حتلياًل ما، فهو ال�صِّ

َ
ُد الَّذي َيْك�ص  املتجدِّ

ُ
عر ال�صِّ

ي فلم يلِغ دوره يف بناء العمل الأدبي، و ت�صكيل �صورته. متامًا  ُه كان واثقًا من ذكاء املتلقِّ
َ
�صاحب

ي البتََّة، وهذا ما ظهر يف اأثناء احلديث عن  كما فعل اأبو الف�صل الَّذي مل يغْب عن ذهنه املتلقِّ

ِة يف �صعره، وخا�صًة يف فنِّ الكنايِة الَّتي تقرتب كثرياً من فنِّ التَّورية، فكالهما 
َّ
ور البياني ال�صُّ

:
)2(

 امل�صتوَر، ومن ذلك قوله يهجو رجاًل يدعى )ابن كثري(
َّ
يق�صد املعنى اخلفي

ــِن َواِْحــٍد  ــى يف ابْ ــا يُــْرَتَ َّ ُ ِم ْ
ــا اخَلــر ــــِن ابـْــــِن َكـــِثـــْر1ِ َوَم ـــِه ِم ـــْي ـــَرجِّ َفـــَكـــْيـــَف نُ

اً عن طريق التورية الواقعة 
ّ
اعر اأن يناَل من هذا الرجل، ويهجوه هجاًء مر فقد ا�صتطاع ال�صَّ

البعيد  املعنى  ا  اأمَّ الرجل،  هذا  ا�صم  هو  املق�صود  غري  القريب  فاملعنى  كثري(؛  قوله:)ابن  يف 

املق�صود فهو املعنى الَّذي ت�صري اإليه القرينة يف �صدر البيت؛ األ وهي )ابن واحد(.

رف الَّذي  ومن ذلك اأي�صًا قوله ي�صُف البلد الَّذي لي�ص على راأ�صه حاكم يدير �صوؤونه، بالطَّ

:
)3(

لي�ص له اإن�صان

َمِلْيِكها  ِبَفْقِد  نْيَا  الدُّ ــَرى  تَ َمــا  اأَو  ـــاُن9-  ـــضَ ـــ� ــــُه اإنْ ــــالَ ــــاً َولَــــِكــــْن َم ــــْرف َط

)1( جواهر البالغة �ص 288-287.

يوان: ق )17(. )2( الدِّ

يوان: ق )41(. )3( الدِّ
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البعيد الذي  اأما املعنى  فالتَّورية واقعٌة يف قوله )اإن�صان(؛ فاملعنى القريب هو )الإن�صان(، 

فًا(. وعلى هذا 
ْ
الة على هذا املعنى قوله )َطر الدَّ املوؤلِّف فهو )حدقة العني(، والقرينة  ق�صده 

اعر اأنَّ الدنيا اإذا غاب عنها من ي�صو�صها فهي  ُر ال�صَّ
ِّ
؛ اإذ يقر التَّف�صري يكون املعنى اأجلَّ واأدقَّ

كالعني الَّتي ل تب�رض، ول تدرك ما يجري حولها، لذا ل تكاد تخرُج من اأزمٍة اأو م�صيبٍة حتَّى 

تقع يف م�صيبة اأخرى، وهكذا دواليك. وهذا املعنى ينا�صب والغر�ص الَّذي نظم ال�صاعر فيه 

اأبياته؛ وهو حال القريوان بعد خروج �صلطانها )املعز بن بادي�ص( منها. ومن هنا ميكن اأن نتبنيَّ 

للتَّف�صريات  املجاَل  ُح 
َ

التَّاأويل، وَتف�ص باَب  َتفتُح  اإذ  الأدبي؛  العمل  اإثراء  البالغ يف  التَّورية  اأثر 

.
)1(

ة لالألفاظ ُت�صتغلُّ يف هذا الفنِّ خرَي ا�صتغالٍل
َّ
اقَة الّدللي دة، لأنَّ الطَّ املتعدِّ

4- تاهل العارف:

البالغيون  ا�صطلح  ما  اأ�صعاره:  يف  الف�صل  اأبو  ا�صتخدمها  الَّتي  ة 
َّ
البديعي الفنون  من 

تعبري  حّد  على  لنكتٍة(،  املجهول  م�صاَق  املعلوم  )�صوق  اأو  العارف(  )جتاهل  ت�صميته:  على 

التَّوبيخ،  اأو  التَّقرير،  اأو  التَّعجب،  �صبيل  على  يعلمه  ا  عمَّ املتكلِّم  �صوؤال  وهو:  ؛ 
)2(

كاكي
َّ

ال�ص

. ويعدُّ هذا الفنُّ من حما�صن القول؛ لأنَّه 
)3(

دة يف نف�ص املتكلِّم اأو غري ذلك من الغايات املتعدِّ

ي فر�صَة تقرير املعنى،  اعر بطريقٍة غرِي مبا�رضٍة؛ اإذ يتيح للمتلقِّ ُد املعنى الَّذي يرمي اإليه ال�صَّ يوؤكِّ

الع�صق،  لواعج  ي�صف  الف�صل  اأبي  قول  ذلك  ومن  الأدبي.  للنَّ�ص  وا�صتيعابه  فهمه  بح�صب 

:
)4(

داً فكرة تعلُِّقِه باحلبيب الَّذي ملك قياد قلبه والهيام موؤكِّ

اِئَمٌة �ضَ  
ِّ
احَلـــي ــاُل  ــَم َوِج ــاً  ــاِدي َح ــا  يَ ــــاِدي؟1-  ـهــا احَل ـــُد ِبــَقــلــِبــي اأَيُـّ ــــاَذا تُـــِريْ َم

َفَفاَرَقُه ِج�ْضِمي  ِمــْن  ْرَ  ال�ضَّ َكلَّْفتَُه  ـــاِد؟2-  ــــُه ف ـــا لَ ـــْرٌ َم ــْرُ اأ�ـــضِ َوهــــْل يَــ�ــضِ

لَُه  ا�ْضتََعدَّ  َما  �َضْوقاً  ِهْجَت  َفَقْد  َزاِد؟3-ِرْفَقاً  ــال  ب ــاٌق  ــتَ ــ�ــضْ ُم يَـــْرَحـــُل  ــَف  ــْي ــَك َف

ل يف علوم البالغة العربية �ص 576. )1( املف�صَّ

ل يف علوم البالغة �ص 608- 609. )2( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 545، املف�صَّ

ة �ص 117.
َّ
)3( �رضح الكافية البديعي

يوان: ق )11(. )4( الدِّ
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اعر  اعر قد طرَح اأ�صئلًة ثالثًة ذات م�صموٍن واحٍد؛ األ وهو حريُة ال�صَّ فمن الوا�صح اأنَّ ال�صَّ

اإزاء �صلطان احلبِّ واحلبيب. وهو بذلك ل يريد جوابًا لأنَّه على علٍم يقنٍي باأجوبة الأ�صئلة الَّتي 

. َد فكرَة تدلُِّهِه باحلبِّ طرحها، ولكنَّه جلاأ اإىل هذا الأ�صلوب ليوؤكِّ

:
)1(

ومن هذا القبيل اأي�صًا قوله ُم�صتنِكراً فعل ذاك املحبوب الَّذي ي�صنُّ بالو�صل

ِتْيهاً ِل  ِبالَو�ضْ نَّ  �ضَ ــْد  َق َوَحــبــْيــٍب  َاِق1-  ــــُدوُر ِبــــالإ�ــــرصْ ــــبُ ــنُّ ال هـــْل تَــ�ــضِ

قد  بينهما  ال�صبه  َة  �صدَّ اأنَّ  ي  املتلقِّ مَ 
ْعِل

ُ
ِلي والبدر،  املحبوب  بني  مقارنًة  اعر  ال�صَّ عقد  فقد 

اأو  ه بالبدر الذي ل يعرف الكرب 
َّ
اأن يت�صب اأحدثت عنده ذلك من جهة، وليطلَب من حمبوبه 

ة من جهٍة اأخرى. فالغر�ص من اإيراد هذا الفن 
َّ
ذ بطلعته البهي الُعْجَب، فيمنع الآخرين من التلذُّ

ذ بالتَّالقي. هنا هو حثُّ املحبوب على الو�صال، والتَّلذُّ

وكذلك الأمر ملّا وقف اأبو الف�صل على ر�صم ديار املحبوبة، الَّتي عفت وخلت من �صاكنيها، 

َف من  ي�صاألها عن اأحوال الأحبة، وهو مدرٌك متامًا اأنَّ مثَل هذه الأ�صئلة لن جتدي نفعًا ولن تخفِّ

:
)2(

ا�صة، وعواطفه امللتهبة؛ فقد قال
َّ
وطاأة م�صاعره اجلي

ُم�َضاِئاًل يـَـاِر  الــدِّ َر�ْضِم  َعَلى  َوَقْفُت  اُل1-  �ُضوؤَّ ــبِّ  احْلُ لـَـْوَعــِة  ِمــْن  يَ�ْضتَِفي  ــْل  َوَه

يار؛ فقد ا�صتطاع  َة �صوقه ملن رحل عن تلك الدِّ د من خالل هذا الفنِّ �صدَّ فاأبو الف�صل قد اأكَّ

َة املتوتِّرَة، التي لن تهداأ اأو ت�صكن 
َّ
بالعتماد على اأ�صلوب ال�صتفهام اأن يعر�َص حالته النف�صي

ة الَّذين رحلوا، واأبقوا احل�رضة يف قلب ال�صاعر. ويف 
َّ
بطرح الأ�صئلة اأبداً، بل بلقاء اأولئك الأحب

 مراده 
ُ
نهاية املطاف فاإنَّ جماليات هذا الفنِّ متاأتِّيٌة من �َصوق املعلوم م�صاَق غريه، ليبلَغ املتكلِّم

.
)3(

من وجهٍة ُتثبُت املعنى الَّذي يريده

يوان: ق )30(. )1( الدِّ

يوان: ق )30(. )2( الدِّ

ة �ص 611.
َّ
ل يف علوم البالغة العربي )3( املف�صَّ
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5- الت�ضكيك:

عر،  ه ابُن ر�صيق القريواين »من ُمَلح ال�صِّ ُيَعدُّ الت�صكيك داخاًل يف باب هذا الفن، وقد عدَّ

بهني  ف الكالم، وله يف النَّف�ص حالوٌة، وح�صُن موقٍع... وفائدُتُه الّدللُة على قرَب ال�صَّ
َ
وُطر

. ومن ذلك قول اأبي الف�صل عندما ُنعي 
)1(

ُز اأحدهما عن الآخر«
َّ
ُق بينهما، ول مُيَي

َّ
حتَّى ل ُيَفر

اأنَّ النَّاعي يدعو اإىل الهالك واخلراب،  اعر  ِة هوِل النَّباأ ظنَّ ال�صَّ اأبو جعفر القا�صي، فمن �صدَّ

ك يف حقيقة اأمره، هل من نقَل هذا اخلرب ينعى هذا القا�صي اجلليل، اأو اأنَّه يريُد اأن يثرَي  ف�صكَّ

:
)2(

ة الفتنَة وال�صطرابات بني العامَّ

الْر اإل  َدَعْوَت  ي  الَقا�ضِ َجْعَفَر  اأبي  َداِعنَاِعي  اأْم  اأنْــــَت  ـــاٍع  نَ يـُـــْدَر  ــْم  ــَل َف َرَدى 

َ رفعَة منزلِة هذا القا�صي اجلليل  فالتَّ�صكيُك الَّذي ا�صتخدمه اأبو الف�صل يف هذا املقام، َبنيَّ

د هول احلدث من جهٍة اأخرى. ومن ذلك اأي�صًا قول اأبي  ف واملجد من جهة، واأكَّ ذي ال�رضَّ

ا�صتب�رَض  اعر  ال�صَّ اإن  اإكرام، حتَّى  ا  اأميَّ اعر  ال�صَّ اأكرم  الَّذي  املاأمون  الف�صل عندما نزل يف كنف 

:
)3(

ة هذا امللك املعطاء؛ فقد قال بتحقيق اآماله وطموحاته، بهمَّ

نَــَفــَرْت ْنتُُه  �َضكَّ اإَذا  بـَــايِل  بـَــاُل  ــا  َم ــا3-  ــرَصَبَ ــ� انْ ــُه  ــتُ ــْف ــَك ــْف َك واإذا  ـــاُرُه  ِعـــ�ـــضَ

ــا ــه ــِت ــنَ َوِزيْ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ــال ب ِم  ـبَـــــرُّ اأَِلــلــتَـّ ــا؟4-  ــُربَ َق ـــْد  َق ـــــاِل  الآَم ـــَن  ِم ــُد  ــْي ــِع ــبَ الْ اأِم 

م الإجابة م�صتخدمًا )اأم املعادلة( بعد همزة  اعر �صوؤاًل، ثم قدَّ ففي البيت الأول طرَح ال�صَّ

ي اإىل  الت�صوية، والَّتي تدلُّ على اأنَّ ما بعدها ي�صاوي ما قبلها يف احلكم، وهذا ما يدفع املتلقِّ

 لهذا ال�صطراب. وهذا ما 
ِّ
بب احلقيقي

َّ
ل، والتَّفكري، واإنعام النَّظر، حتَّى ي�صَل اإىل ال�ص التاأمُّ

 بعد ذلك تر�صيخ املعنى يف ذهنه؛ األ وهو 
ّ
ي، ثم اعر؛ اإذ يهدُف اإىل ت�صويق املتلقِّ يرمي اإليه ال�صَّ

ها: كرم املاأمون، وهذا ما توؤكده الأبيات الَّتي تلي هذا البيت؛ اإذ يقول يف الق�صيدِة نف�صِ

ــَدا ــنَي َغ ـــْوِن ِح ََـــاأُم ــِك امْل ــِل َ ــِة امْل �َضببَا5- ِبــِهــمَّ ــي  ــِت ــمَّ ِه ــي  ــاِه ــنَ ــتَ ِل ــا  ــه ــالُ ــضَ ــ� اإْف

ــاً َوَرق ول  َعْيناً  ل  الألْــَف  الــَواِهــِب  ُق�ُضبَا6-  ــاً  ــم ــُع اأنْ ولَـــِكـــْن  ــاراً  ــضَ ــ� ِع ول 

)1( العمدة 2: 62.

يوان: ق )25(. )2( الدِّ

يوان: ق )1(. )3( الدِّ

Abi_elFadl_Book.indb   199 18/5/10   11:17 AM



200

6- ح�ضن التعليل:

ه  حدَّ كما  وهو  التعليل؛  ح�صن  وحالوًة  جماًل  املعنى  تزيد  الَّتي  نات 
ِّ

املح�ص تلك  من 

: »اأن يكون للمعنى من املعاين، والفعل من الأفعال، علٌَّة م�صهورٌة من طريق العادات  اجلرجاينُّ

، تنا�صب 
)1(

اعر فيمنع اأن يكون لتلك املعروفة، وي�صع له علًَّة اأخرى« باع، ثم يجيء ال�صَّ والطِّ

مد 
َّ
ف. ومن ذلك ما قاله اأبو الف�صل معلِّاًل �صبب الر

ُّ
الغر�ص الَّذي يرمي اإليه، على جهة التَّظر

:
)2(

اد والكا�صحني
َّ

َب به حمبوبه، رّداً على احُل�ص
ْ
ي الَّذي اأُ�صِ

يَ�ْضُكو  َحِبْيبَُك  يِل  ِقــْيــَل  اإْذ  ُقــْلــُت  ـــهـــاُد َعـــَلـــْيـــِه1-  ـــَط الـــ�ـــضُّ ـــلِّ َرَمـــــــداً �ـــضُ

ـــ َدبْ َواإْن  َذاَك  ــْوُد  ــضُ ــ� احْلَ يَــُظــنُّ  ل  ـــِه2-  ـــْي ـــتَ ـــنَ َوْج يِف  ـــــُد  ـــــْوِريْ الـــــتَّ ـــــَب 

َوْرٍد ِغـــــاللـَــــُة  ُه  َخــــــــدُّ اإمنـَــــــا  ــِه3-  ــْي ــتَ ــَل ــْق ــهــا َعــَلــى ُم ــَغ ــْب ــْت �ــضِ ــضَ ــ� ــَف نَ

لطيٍف،   
ٍّ
تخيلي بتعليٍل  علَّلها   

َ
اعر ال�صَّ ولكنَّ  معروفٌة،  واأ�صبابها  ٌة، 

َّ
طبيعي ظاهرٌة  مد 

َّ
فالر

ي املحبوب قد نرثت �صباغها، فاأ�صابت تلك املقل  اأنَّ وروَد خدَّ اإذ راأى  اأجاد فيه واأبدع؛ 

احرة، فرمدت.
َّ

ال�ص

:
)3(

ومن ذلك اأي�صًا قوله ُمَعلِّاًل �صبب ظهور العذار الَّذي غ�صَّ �صيئًا من جمال وجه املحبوب

ــــْد اخْلَ َعـــَلـــى   
ْ
ــي ــِق ــْل ــُم ــْل ِل ـــُت  ـــْل ُق ـــــاَرا1-  ـــــَم ِخ َوْرٍد  ـــــــْن  ِم ــــــــــِن  َديْ

ـــ ــ�ــضْ ــُع ال ـــى  َعـــَل ـــلَّ  �ـــضَ ــــــِذي  َوالَـّ ــــَفــــاَرا 2-  ــــْحــــِظ �ــــضِ ــــالــــلَّ ــــْاِق ِب ــــضَ ــــ� ـ

َخـــْد َعـــَلـــى  ـــْدُغ  ـــ�ـــضُّ ال ـــَل  ـــبَ ـــضْ اأ� ـــــــــذاَرا3-  ِع ــــٍك  ــــضْ ــــ� ِم ِمـــــــْن  ِدَك 

حــتــى ــــَل  ــــْي ــــلَّ ال اأَعـــــــــاَن  اأْم  ـــــاَرا ؟4-  ـــــه ـــــن ـــــُل ال ـــــْي ـــــلَّ ـــــَر ال ـــــه َق

ـــ ــضْ ــ� احْلُ ـــــَرى  َج ــــَداٌن  ــــْي َم ـــــاَل  َق ـــــَداَرا5-  ـــــتَ ـــــضْ ـــــا� ـــــِه َف ـــــْي ـــــَل ـــــــُن َع

ُعـــــيـُــــْوٌن ِفـــــْيـــــِه  ــــْت  ــــضَ ــــ� َرَك َفــــــــــاأثَــــــــــاَرتــــــــــُه ُغـــــــــبـَــــــــاَرا6- 

َم املعنى خاليًا من  اعر مل ي�صاأ اأن يقدِّ ة، اإلَّ اأنَّ ال�صَّ
َّ
اإنَّ ظهوَر العذار اأي�صًا ظاهرٌة جدُّ طبيعي

)1( اأ�رضار البالغة �ص 257.

يوان: ق )49(. )2( الدِّ

يوان: ق )13(. )3( الدِّ
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اك�صة يف ميدان وجه الغالم 
َّ
رافة، فردَّ �صبب ذلك اإىل الغبار الَّذي اأثارته العيون الر اخليال والطَّ

.
ِّ
ق بذلك الوجه البهي ة جمال ذلك الغالم، فالعيوُن ل تفتاأ حتدِّ ُد �صدَّ بيح؛ وهذا يوؤكِّ ال�صَّ

ومن ذلك اأي�صًا ما ذهب اإليه اأبو الف�صل يف تعليل �صهاِده وقلَِّة رقاده، يف تلك اللَّيلة الَّتي 

:
)1(

طالت عليه

ــا  َ ـــاَد كــاأمنَّ َق ــي الـــرُّ ــنِّ ــى ُطـــْولـُــُه َع ــَف ــا3- نَ ــبَ ــرَتَكَّ يَ اأْن  ـــنْيِ  اجَلـــْفـــنَ ــى  ــَل َع ـــاُر  ـــَغ يَ

من  ذلك  اأو غري   ، اأو حبٍّ ل�صوٍق،  اإّما  امل�صطربة؛  ِة 
َّ
النَّف�صي حالته  اإىل  عائٌد  اعر  ال�صَّ فقلُق 

اعر  ل اأنَّ اللَّيَل يغار على جفني ال�صَّ
َّ
َة، ولكنَّ اأبا الف�صل تخي

َّ
 الإن�صاني

َ
اعر الَّتي تراوُد النَّف�ص امل�صَّ

فال يريد لهما انطباقًا.

وهذا  التَّ�صبيهات،  قالب  يف  وردت  قد  الف�صل  اأبي  �صعر  يف  الت 
ّ
التخي اأنَّ  يالحظ  وممَّا 

 
َ
باب  اأنَّ  تعلمَ  اأن  »وينبغي  قال:  اإذ  ؛  اجلرجاينُّ يرى  كما  الفنِّ  هذا  جماليات  من  ي�صاعف 

فُة على غرابته، ول يبلُغ  حِر ل تاأتي ال�صِّ
ِّ

ريقِة ب�رضٍب من ال�ص  من هذه الطَّ
َ

التَّ�صبيهات قد َحِظي

رِف، فاإنَّه قد بلَغ حّداً يبزُّ املعروَف يف طباع الغزل، ويلهي  البياُن كنَه ما ناَلُه من اللُّطِف والظَّ

عر مبا يطيُل  الثكالن، وينفُث يف عقد الوح�صِة، وين�صُد ما �صلَّ عنك من امل�رضَِّة، وي�صهُد لل�صِّ

.
)2(

ل�صانه يف الفخر، ويبنيِّ جملَة ما للبيان من القدرِة والقدر«

7- التق�ضيم:

ناٍت اأخرى كان لها 
ِّ

ومل يكتِف اأبو الف�صل بتلك املح�صنات املذكورة اآنفًا؛ بل ا�صتخدَم حم�ص

ه قدامة بقوله: هو »اأْن   يف حت�صني معانيه، واإي�صاح اأفكاره؛ ومن ذلك التَّق�صيم، وقد حدَّ
ٌ
اأثر

 ي�صتكمُل 
َ
اإنَّ ال�صاعر اأي   .

)3(
اأق�صامًا في�صتوفيها، ول يغادُر ق�صمًا منها«  في�صَع 

ُ
اعر يبتدئ ال�صَّ

اأق�صام املعنى الَّذي يعر�صه، بحيث ينقله للمتلقي كاماًل من دون اأيِّ نق�ٍص من �صاأنه اأن يخلَّ 

يوان: ق )3(. )1( الدِّ

)2( اأ�رضار البالغة �ص 247.

)3( نقد ال�صعر �ص 131.
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:
)1(

ه ذلك العازف الأ�صود بامل�صك
َّ
باملعنى؛ كقول اأبي الف�صل عندما �صب

بَْهَجِتِه ُح�ْضَن  اإلَْيِه  بَاُب  ال�ضَّ ــَدى  اأْه َعبَِق7-  َويف  ـــْوٍن  لَ يف  ــَك  املِــ�ــضْ ــَب  َفــنـَـا�ــضَ

ه اأبو الف�صل العازف بامل�صك من جهة لونه، وعبقه، ول �صفة ثالثة للم�صك ممكن 
َّ
فقد �صب

العبق  واد، ومن جهة 
َّ

بال�ص به  ه وامل�صبه 
َّ
امل�صب ي�صرتك  اللَّون  ه؛ فمن جهة 

َّ
امل�صب ُتطرَح على  اأن 

يبة اأم  يح الطَّ
ِّ
�صى يف النَّف�ص، �صواًء من جهة الر

ِّ
ي�صرتكان يف حال كونهما يبعثان الرتياح والر

نًا احلالت الَّتي يلتجئ 
ِّ
ي
َ
�صيقة. ومن ذلك اأي�صًا قول اأبي الف�صل ُمب

َّ
من جهة الأحلان العذبة الر

:
)2(

مان له عن اأنيابه، فقد قال فيها اإىل ممدوحه اإذا ما ك�رضَّ الزَّ

ــاُن َم ــزَّ ال ــــايِن  َرَم ــا  َم اإَذاْ  ــُت  ــْن ُك َو  َعـــــَزْم5-  اأْو  ــــي  ِب هــــمَّ  اأو  َكـــــاَد  اأْو 

ـــى ـــْرَتَ ُ امْل ــِن  احْلَــ�ــضَ ــــا  اأبَ ــُت  ــْق ــِل َع َحــــَرْم6-  يِف  ِفـــِه  ْ �ـــرصَ ِمــــْن  ــُت  ــْي ــضَ ــ� ــاأْم َف

جل الَّذي يحتمي به اإذا نزل به اخلطب، اأو كاد اأن 
َّ
فاأبو الف�صل لي�ص له ملجاأ اإلَّ هذا الر

ُ ملمدوحه  نيِّ
َ
ُيب اعر  ال�صَّ الَّتي ذكرها  الأق�صام  ا�صت�رضف وقوعه. فمن خالل هذه  اإذا  اأو  ينزل، 

مدى تعّلقه به، ورفعة منزلته عنده، فعلى املمدوح اإذاً األَّ ُي�صغي لأقوال الو�صاة والكا�صحني 

اأبو الف�صل يف الق�صيدة  اإف�صادها. لذلك قال  الَّذين �صاءتهم العالقُة املتينُة بينهما، ف�صعوا اإىل 

نف�صها معاتبًا اأبا احل�صن ل�صتماعه تلك الو�صايات:

َفا ال�ضَّ َدرَّ  ــُع  تُــْر�ــضِ ــَت  ُكــْن ـــْد  َوَق ـــْم؟12-  ـــِط ُف ــــــــِودادي  ِل ـــا  ـــَم َف ِوَداِدي 

خرفة، بل كان خادمًا للمعنى  ينِة اأو الزَّ اعر مل يكن �رضبًا من الزِّ فالتَّق�صيم الَّذي جلاأ اإليه ال�صَّ

َر اللِّقاِء بينه وبني املحبوب الَّذي ي�صعى  َ تعذُّ وتابعًا له. ومن ذلك اأي�صًا قول اأبي الف�صلُّ وقد بنيَّ

:
)3(

دائمًا اإىل اخلالف والقطيعة

َكا ـــْن  اأُك َلْ  اإْن  ــاَلِف  ــِخ ــْل ِل ــبــاً  َطــاِل يَــُكــْوُن2-  َل  اً  ـــا�ـــرصِ َح ُكــْنــُت  َواإْن  َن 

اعر  ر اللِّقاء من خالل التَّق�صيم الَّذي اتَّبَعُه، فاإذا كان ال�صَّ د فكرَة تعذُّ اعر اأكَّ ُيالحظ اأنَّ ال�صَّ

ب اأبو الف�صل يح�رض حمبوبه، وعلى هذا ل يلتقيان 
َّ
ُب املحبوب، واإن تغي

َّ
حا�رضاً يف جمل�ٍص، َيَتغي

يوان: ق )27(. )1( الدِّ

يوان: ق )38(. )2( الدِّ

يوان: ق )43(. )3( الدِّ
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ي يحيط بجزئيات  املتلقِّ منبعثٌة من كونه يجعل  الفنِّ  ة هذا 
َّ
فاإنَّ جمالي اأيِّ حاٍل  البتََّة. وعلى 

العاكوب– ميٌل  يقول  الب�رضية– كما  »النَّف�ص  ففي  املختلفة.  �صورها  وي�صتعر�ص  الفكرة، 

)1(
يء، واإدراك وجوه التَّباين بني املتقاربات«. وا�صٌح اإىل الإملام بجزئيات ال�صَّ

8- اجلمع مع التفريق:

نات الَّتي ا�صتخدمها اأبو الف�صل اجلمع مع التفريق؛ وهو : »اأن ُتْدِخَل �صيئني يف 
ِّ

من املح�ص

ي املعنى ويزيده و�صوحًا وجالًء.  . وهذا الفنُّ يقوِّ
)2(

ق بني جهتي الإدخال«
ِّ
 واحٍد، وتفر

ً
معنى

ها، يف حني  رجِة نف�صِ فَة امل�صرتكَة بينهما على الدَّ ُ اأنَّ ال�صِّ نيِّ
َ
 بني �صيئني ُيب

ُ
اعر فعندما يجمُع ال�صَّ

ًة 
َّ
الثَّاين غام�صًة خفي اأو حم�صو�صًة، ويف  ًة، 

َّ
اأحِد املجموَعنْيِ وا�صحًة جلي فُة يف  ال�صِّ قد تكون 

اهِر، واملعنويَّ   الغام�َص لالأو�صح، وامل�صتوَر للظَّ
ُ
اعر ريقة ُيْخِرُج ال�صَّ غرَي حم�صو�صٍة، وبهذه الطَّ

فة. ومن ذلك قول  اعر بني املجموَعنْي بعدما اأن مينحهما نف�ص ال�صِّ ُق ال�صَّ
ِّ
للمح�صو�ص، ثم ُيَفر

:
)3(

اأبي الف�صل يف و�صف �صمعة

ِج�ْضِمَها ِمثُل  َذاِئٌب  َوِج�ْضِمي  اأُقــْوُل  ـــِري َكــَمــا َدْمــَعــتــي َتْــِري2-  َوَدْمــَعــتُــهــا َتْ

الْهَوى ــَن  ِم ــاِن  ــبَ َذاِئ لََعْمِري  ِكالنَا  ِمــْن هْجِر3-  ــــارَي  َونَ ــٍر  ــْم ِمــْن َج َفــنَــاُرِك 

اأذًى  ِمْن  تَُقا�ِضنْيَ  َقْد  َما  َعَلى  ــْدِري4-َواأنْــِت  ــاٍر َونـَـــاِرَي يف �ــضَ نَ ــْدُرِك يِف  َفــ�ــضَ

ا�صتعالها، فكالهما  اأثناء  معِة يف  ال�صَّ بينه وبني  ابقة عقد مقارنًة 
َّ

ال�ص الأبيات  اعر يف  فال�صَّ

ِة، اأما 
َّ
 الأحب

ُ
ها هجر

ُ
ب
َ
اعر �َصب اء تلك النَّار، ولكنَّ الفرَق فيما بينهما اأنَّ نار ال�صَّ

َّ
يذوب من جر

ٌة 
َّ
معة ظاهرٌة جلي  يبنّي فرقًا اآخر؛ األ وهو اأنَّ نار ال�صَّ

ّ
 امل�صتعل، ثم

ُ
معة فم�صدرها اجلمر نار ال�صَّ

اعر فمتاأججٌة بني جوانحه، تاأكل اأح�صاءه من دون اأن  مُيْكن مل�صها اأو اإخماُدها، اأما نار ال�صَّ

َن من اإبراز املعنى،   مَتَكَّ
َ
اعر م ُيالحظ اأنَّ ال�صَّ ي�صتطيع لها دفعًا، وهذا اأ�صّد اإيالمًا واأذى. وممَّا تقدَّ

ي عندما ي�صمع  معة. فاملتلقِّ ي، اعتماداً على تلك املقارنة بينه بني ال�صَّ واإي�صاحه يف ذهن املتلقِّ

ل يف علوم البالغة العربية �ص 584. )1( املف�صَّ

)2( �رضح الكافية البديعية �ص 170.

يوان: ق )15(. )3( الدِّ
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اإىل معرفته املح�صو�صة بالأذى الذي  ا�صتناداً  اأو�صاله،  ُق 
ِّ
الَّتي حتر اعر  ال�صَّ اآلَم  ُيْدِرُك  الأبيات 

معة. تلحقه النار بال�صَّ

ن  ِة واخلالَّ
َّ
الأحب وداِع  الوداع،  مل�صهد  اأثناء و�صفه  الف�صل يف  اأبي  قول  اأي�صًا  ذلك  ومن 

:
)1(

حيل
َّ
عندما عزم على الر

ــَو ُغــْربــٍة  ــْح ــٌر نَ ــاِئ ــاِن هـــَذا �ــضَ ــَف ــْي الَْقْلُب5- اأِل ــْدِرِه  �ــضَ َعــْن  �َضاَر  ُمِقْيٌم  َوهــَذا 

ُق 
ِّ
ُعُه، اأنَّهما األيفاِن يحبُّ كلٌّ منهما الآخر، اأما ما يفر اعر ومن ُيَودِّ فالَّذي يجمُع بني ال�صَّ

اعر متجٌه اإىل م�صرٍي جمهول، ل يعرف ما �صوف يلقاه اأو ي�صادفه يف �صفره؛  بينهما فهو اأنَّ ال�صَّ

كب امل�صافر. وهذا 
َّ
يف حني األيفه ما يزال مقيمًا يف اأر�صه، اأما قلبه وروحه فقد �صارا مع الر

ة امل�صطربَة الَّتي �صادت يف تلك اللَّحظاِت، حتَّى 
َّ
ي احلالَة النَّف�صي ُ للمتلقِّ نيِّ

َ
اجلمع والتَّفريق ُيب

فراِت، ونرى العرباِت الَّتي اأهرقت يف ذاك املوقف ال�صعب، موقف الفراق  كاأننَّا ن�صمع الزَّ

والوداع.

9- التكرار:

الف�صل:  اأبي  ديوان  يف  برزت  الَّتي  املح�صنات  تلك  من  اإليه  الإ�صارة  ميكُن  ما  اآخر  لعّل 

للتكرار  اأنَّ  ر�صيٍق  ابن  راأى  وقد  املعاين،  من   
ً
معنى اأو  لفظًا   

ُ
اعر ال�صَّ َر 

ِّ
يكر اأن  التكرار؛ وهو 

موا�صَع يح�صن فيها، واأخرى يقبح فيها، واأنَّ اأكرث ما يقع التِّكراُر يف الألفاِظ دوَن املعاين. 

�صبيل  على  اأو  وال�صتعذاب،  التَّ�صوق  �صبيل  على  يكون  ما  فمنها  عديدٌة؛  اأ�صباٌب  وِللتِّكراِر 

، وغري ذلك من الأ�صباب 
)2(

ثاء، اأو على �صبيل توبيخ املهجو والهزء به
ِّ
ع يف غر�ص الر التَّوجُّ

ُح اإلَّ يف �صياق الكالم. ومن ذلك تكرار ال�صاعر لفظ )جند( على �صبيل التَّ�صوق  الَّتي ل تتَّ�صِ

:
)3(

واحلنني اإىل الأر�ص بعد طول غيبة

ــَدا َوْج َفبََكى  ــَمــى  َواحْلِ ــداً  َنْ ــَر  تـَـَذكَّ ــدا1-  َنْ َو�َضَقى  ــَمــى  احْلِ اهللُ  �َضَقى  ـــاَل  َوَق

يوان: ق )ب(. )1( الدِّ

)2( العمدة 2: 70.

يوان: ق )هـ(. )3( الدِّ
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اعر لتلك املرابع  َة حنني ال�صَّ د �صدَّ فورود كلمتي )جند( و )احلمى( يف م�رضاعي البيت يوؤكِّ

َرَها.
َّ
الَّتي ا�صتعذب ا�صمها فكر

هي  ا  اإنَّ اآنفًا  عليها  ُوِقَف  الَّتي  املح�صناِت  هذه  باأنَّ  التَّذكرِي  من  لبدَّ  املطاف  نهاية  ويف 

الف�صل،  اأبو  ْدَها  يتعمَّ مل  لوحَظ -  نعَة - كما  ال�صَّ عر، ولكنَّ هذه  ال�صِّ نعِة يف  ال�صَّ �رضٌب من 

العبا�صي، بل كانت  الع�رض  نعِة من �صعراء  ال�صَّ اأ�صحاِب  ومل ي�صغف بها، كما هي احلاُل عند 

واإي�صاح  واإثرائها،  لتح�صني معانيه  الف�صل  اأبو  اإليها  الَّتي جلاأ   
ِّ
الفني التَّعبري  و�صيلًة من و�صائِل 

اعر، بل  رْد يف ديوان ال�صَّ اأفكاره، وتدبيج �صعره. ومن املالحظ اأي�صًا اأّن هذه املح�صنات مل تطَّ

كانت مبثوثًة هنا وهناك، متتاز بعفويتها، ور�صاقتها، ومنا�صبتها ملقت�صى احلال. وهذا هو �صاأن 

نعة الأخرى الَّتي اتكاأ عليها ال�صاعر؛ من ت�صبيٍه، وا�صتعارٍة، وكنايٍة. �رضوب ال�صَّ

على  الوقوف  من  لبدَّ  الف�صل،  اأبي  �صعر  يف  املعنوية  الظواهر  عن  احلديث  اإنهاء  وقبل 

ذلك  اإىل  اأ�صف  رها وخمرتعها، 
َّ
والتَّنبيه على مكر معانيه،  ال�صاعر  منها  ا�صتقى  الَّتي  ادر  امل�صَّ

اإظهار مدى تاأّثره باأ�صالفه من ال�صعراء، ومدى تاأثريه مبن جاء من بعده.

ادُر املعاين يف �ضعر اأبي الف�ضل: رابعاً: َم�ضَ

َدثًا، لبدَّ له من ال�صتناِد اإىل ثقافٍة ُيَولِّد منها   �صواٌء اأكان قدميًا اأم حُمْ
َ
اعر ممَّا ل �صكَّ فيه اأنَّ ال�صَّ

ُنُه من اخرتاع معاٍن جديدٍة مل  مُيَكِّ اإىل ذلك ذوقًا رفيعًا، وذكاًء ملّاحًا  اأ�صف  عريَِّة،  ال�صِّ معانيه 

تكن لرتى النُّوَر لوله. هذا من ناحية، ومن ناحيٍة اأخرى ل مُيكن لأيِّ �صاعٍر كان اأن يناأى عن 

عراء، ومكرٌر لكثرٍي من معانيهم؛   ل حمالَة مبن �صبقه من ال�صُّ
ٌ
ِة )التاأّثر والتاأثري(؛ فهو متاأثر

َّ
عملي

عر  ال�صِّ اأبواب  وجلوا  فقد  الخرتاع،  و�رضف  بق، 
َّ

ال�ص ف�صل  لهم  كان  مني  املتقدِّ عراء  ال�صُّ لأنَّ 

رين، وهذا ما اأ�صار اإليه ابن طباطبا العلوي )ت: 322 هـ(؛ اإذ قال:  ًة، ومل يرتكوا �صيئًا للمتاأخِّ كافَّ

»واملحنُة على �صعراء زماننا يف اأ�صعارهم اأ�صدُّ منها على من كان قبلهم؛ لأنَّهم قد �ُصبقوا اإىل كلِّ 

ُ عن معاين اأولئك،   بديٍع، ولفٍظ ف�صيٍح، وحيلٍة لطيفٍة، وَخالَبٍة �صاحرٍة. فاإن اأَتوا مبا َيْق�رضُ
ً
معنى
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.
)1(

رح اململول« بي عليها، مل ُيَتَلقَّ بالقبول، وكان كاملُطَّ
ْ
ول ُير

ا ابن ر�صيٍق القريواين )ت: 463هـ( فقد بنيَّ العالقَة بني القدماء واملحدثني بقوله: »اإّنا  اأمَّ

ُه وزيَّنه،  اأتى الآخر فنق�صَ  
ّ
ثم بناًء فاأحكمه،  ابتداأ هذا  القدماء واملحدثني كمثل رجلني؛  مثُل 

. وفيما يبدو اأنَّ 
)2(

َن«  َن، والقدرُة ظاهرٌة على ذاك واإن َخ�صُ
ُ

فالكلفُة ظاهرٌة على هذا واإن َح�ص

 على تزويق 
ْ
َ جهَدُهم ابَن ر�صيٍق قد �صلب املُحدثني كلَّ ف�صٍل فيما يتعلَّق باخرتاِع املعاين، وَق�رضَ

عر الرئي�صة. عر وتزيينه، دون النفاذ اإىل بنية ال�صِّ ال�صِّ

اخَلْلق  على  قدراتهم  من  وانتقا�ٌص  عراء،  ال�صُّ من  املحدثني  على  نٍّ 
جَتَ الراأي  هذا  ويف 

والإبداع اللَّذين ل يخت�صان بع�رٍض دون اآخر، اأو �صاعٍر دون اآخر، بل هما متاحان لكلِّ من 

يريد خطبتهما يف كّل زماٍن ومكان. فاهلل عزَّ وجلَّ – كما يقول ابن قتيبة )ت: 276هـ( - »مل 

 والبالغَة على زمٍن دون زمن، ول خ�صَّ قومًا دون قوٍم، بل جعل ذلك 
َ
عر يق�رض العلمَ وال�صِّ

الَّذين  . ومن 
)3(

م�صرتكًا مق�صومًا بني عباده يف كلِّ دهٍر، وجعَل كلَّ قدمٍي حديثًا يف ع�رضه«

ائي )حبيب بن اأو�ص( فقد قال يف اإحدى ق�صائده التي اخت�صَّ  اأدركوا هذه احلقيقة اأبو متَّام الطَّ

:
)4(

بها رجاًل يدعى )اأبا �صعيد(

ــٍة ــلَّ ُح يِف  ـــْكـــرَي  �ـــضُ ــــْن  ِم ِزلْــــــَت  ـــِرل  ـــاخ َف ـــَلـــٍب  �ـــضَ ُذو  ـــا  ـــه ـــضَُ ـــ� لِب

ـــُه ـــاَع ـــَم ـــضْ ـــــْن تَــــْقــــَرُع اأ� ــــوُل َم ــــُق ــــِريَ ــــالآِخ ل ُل  الأوَّ تَـــــــــَرَك  كــــــْم 

ل  ي م�صادر معانيه، ُيالحُظ اأّنه اتكاأ يف املقام الأوَّ  يف ديوان اأبي الف�صل بغيَة تق�صِّ
َ
واإذا ُنِظر

ة الَّتي تناثرت هنا وهناك 
َّ
ابقني، وحوادث التَّاريخ، وعلى بع�ص املعاين الإ�صالمي

َّ
على معاين ال�ص

بني دفَّتي ديوانه. كما اأّنه جَلاأ يف بع�ص الأحياِن اإىل التَّ�صمني. ولكن ينبغي القول: اإنَّه مل يقْع يف 

اأ�رض املعاين املتداولة متامًا؛ بل يوجد عنده بع�ُص املعاين املبتكرة الَّتي اأخذها عنه من جاء بعده 

من ال�صعراء. 

عر �ص 13. )1( عيار ال�صِّ

)2( العمدة 1: 74.

د �صاكر، دار احلديث- القاهرة 2006م، 1: 64. عر وال�صعراء، لبن قتيبة الدينوري، ت: اأحمد حممَّ )3( ال�صِّ

)4( ديوان اأبي متَّام، تقدمي و�رصح: الدكتور حميي الدين �شبحي، دار �شادر، بريوت، ط1، 1997م، 2: 319.

Abi_elFadl_Book.indb   206 18/5/10   11:17 AM



207

هًا دموَعُه 
ِّ
عراء اإىل فتق عروتها، قوله م�صب ابقني: ومن تلك املعاين التي �صبقه ال�صُّ

َّ
1- معاين ال�ص

:
)1(

طب
َّ
ِة باللوؤلوؤِ الر

َّ
ِر الأحب املنحدرَة من مقلتيه اإثر تذكُّ

َخَواِطِري يِف  ِذْكَراهُم  َخَطَرْت  اإَذا  ْطــُب3-  ــوؤْلُـــــوؤُ الــرَّ ــْن اأْجــَفــايِنَ الــلُّ تَــنَــاثَــَر ِم

:
)2(

َيار يف قوله ورة عند البحرتي )ت: 284هـ( عندما بكى الدِّ فقد وردت هذه ال�صُّ

ـــ ــْوِل يَــِفــْيــ�ــُص الْ ــُل ــّط ــى ال ــَل ــا َع ــنَ ــْف ــَوَق ــَواِدَف ــضَ ْطــُب ِمـــْن ُعــيُــْوٍن � ــوؤُ الــرَّ ــوؤْلُ ــُل ـ

ى اإىل  ُج امل�صاعر، وهذا ما اأدَّ جون، ويوؤجِّ اعران كما ُيالحظ يف موقٍف �صعٍب يثرُي ال�صُّ فال�صَّ

اعرين  ى. فاملعنى واحٌد، وكلٌّ من ال�صَّ
َّ
طَب من عيونهم احلر

َّ
موع الَّتي ت�صبُه اللوؤلوؤَ الر �صحِّ الدُّ

نظر اإىل احلال احلا�رضة، وا�صتنبط لها معنى ينا�صبها، فاأجادا الو�صف. وعلى اأيِّ حاٍل يعدُّ هذا 

ًة، ول يعدُّ من املعاين املخرتعة الَّتي ل يجوز  عراء كافَّ ة املتداولة بني ال�صُّ املعنى من املعاين العامَّ

عراء الإغارة عليها. لل�صُّ

اب بعدما طار غراُب راأ�صه، 
َ
ب ومن ذلك اأي�صًا قول اأبي الف�صل يف و�صف ظمئه اإىل ماء ال�صَّ

:
)3(

يف حني اأنَّ نف�صه ل تزال تنزع اإىل اللَّهو التَّ�صابي

ثــْوبــاً  ــْيــُب  الــ�ــضَّ ــايِن  ــ�ــضَ َك اأْن  َّــــا  َومَل ــاِب1-  ــيَ ــث ال تـَــْغـــيـــِر  ــــــَت  َوْق ــــُك  يَ َوَلْ 

ِفــْيــهــا ــُص  ــ� ــْف ــنَّ َوال ــًة  ــَل ــْف َغ اأتَـــــايِن  ــي2-  ــاِب ــضَ ــ� ــتَّ ـــِل ال ـــْي ـــاِب ـــَق ـــا ِمــــن َع ـــايَ ـــَق بَ

ٌ ْ
ــر نـَـ�ــضِ َغــ�ــصٌّ  �َضْبيبَِتي  ــُن  ــضْ ــ� َوُغ ـــبـَــاِب3-  الـــ�ـــضَّ ــــــاِء  َم اإَل  ــــاأٌ  ــــَم َظ ـــــِه  ِب

:
)4(

ي )ت: 449هـ(؛ اإذ قال
ِّ
واإىل مثل ذلك ذهب اأبو العالء املعر

يـَــَزْل وَلْ  باب  ال�ضَّ ـــاِء  َم اإَل  ــُت  َــــَدى َويَــِغــْيــ�ــُصَظــِمــْئ ــــْوِل امل يَـــُغـــْوُر َعــلــى ُط

اأنَّ معنى  اعرين جعل ال�صباَب ماًء يرجتيه من انتقل اإىل مرحلة ال�صيخوخة، بيد  فكال ال�صَّ

؛ 
ٍّ
ي كان اأكرث عمقًا، واأبلغ تاأثرياً؛ اإذ جعل هذا املاء �صعب املنال؛ لأنَّه يف تناق�ٍص م�صتمر

ِّ
املعر

يوان: ق )ب(. )1( الدِّ

)2( ديوان البحرتي، حتقيق: ح�شن كامل ال�شرييف، دار املعارف، القاهرة، ط3، دون تاريخ، 1: 256.

يوان: ق )7(. )3( الدِّ

ة امل�رضيَّة للكتاب 1994، 3: 329 ي، حتقيق: طائفة من الأ�صاتذة، الهيئة العامَّ
ِّ
)4( �رضح اللُّزوميات، اأبو العالء املعر
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اعر �صيهلك دونه، فهو لن يعود اإىل تلك املرحلة البتََّة، وهذا اأ�صدُّ وقعًا يف  وهذا يعني اأنَّ ال�صَّ

النَّف�ص من املعنى الَّذي طرقه اأبو الف�صل.

:
)1(

جَتَى عطاوؤه البتََّة
ْ
ومن ذلك اأي�صًا قول اأبي الف�صل يف و�صف بخيٍل ل ُير

َحاَب اجَلْوَد ِمن َرُجٍل ُلْوُب1-َوَكْيَف نَْرُجو ال�ضَّ َم�ضْ َوهـــَو  ــِه  ــْي ِف ــْرُ  ــطَّ ال يـَـْطــَمــُع  ل 

لُه ــَدرَّ  َم ل  تَْي�ضاً  ْحــِلــُب  اأَ بَْحُت  ــُلــْوُب2-اأ�ضْ حَمْ التَّْي�َص  اأنَّ  ــنَّ  َظ ــْن  َم َوالتَّْي�ُص 

عراء، ومن ذلك  ويعدُّ هذا املعنى من املعاين املتداولة اأي�صًا؛ اإذ َكرُث دورانه على األ�صنة ال�صُّ

ا�ْصُتِهروا بالبخِل واحلر�ص  الَّذين  اأحَد   يهجو 
)2(

�صا�صي )ت: 272هـ(
َّ
الر قول �صعيد بن الفرج 

:
)3(

ديدين ال�صَّ

َول اجَلـــِمـــْيـــَل  ــــِرُف  ــــْع تَ ل  ـــــَك  ــناإنَـّ ـــْيـــِح واحْلَــ�ــضَ ـــَقـــِب ـــــنْيَ الْ ــــِرُق بَ ــــْف تَ

ـــ ــالْ ــِك لَ نــــــَداَك  يَـــْرَتـــي  الـّـــــِذي  ــَ�ِاإنَّ  ــلَّ ــَوِة ال ــه ــضَ ـــْن � ــ�ــضــاً ِم ــْي ــِب تَ ــاِل ــَح ـ

:
)4(

واإىل مثل ذلك ذهب البحرتيُّ عندما هجا اأبا خالٍد، فقد قال

ــاً ــاحِل �ــضَ اهللُ  ـــِزَك  ـــْج يَ ل  ـــٍد  ـــاِل َخ ــــا  َحاِلبُهاأبَ ــَق  ــَف اأَْخ التَّْي�َص  اإلَّ  ُكــْنــَت  َفــَمــا 

فمن املالحظ اأنَّ اأبا الف�صل اأخذ هذا املعنى، وزاد عليه زيادًة ح�صنًة؛ اإذ مل يكتِف بتحقري 

�ص، بل بالغ يف ذلك بذمِّ كلِّ من يحاول ح�صَّ هذا احلري�ص 
َّ
ذلك البخيل بوا�صطة ت�صبيهه بالتي

ُه؛ لأنَّه ي�صيع وقته من دون ما جدوى.
َ

 نف�ص
َ
اعر على البذل والإنفاق، ولو كان ال�صَّ

 اأعاد ذكرها اأبو الف�صل يف ديوانه: 
ّ
عراء، ثم ومن املعاين الَّتي وردت عند اجلاهلني من ال�صُّ

:
)5(

قوله يف غر�ص الغزل

يوان: ق )4(. )1( الدِّ

اأرجوزة  اأربعة اآلف  عر، وكان يحفظ  اأديبًا، فا�صاًل، عاملًا باللُّغة وال�صِّ َة. كان 
َّ
اأمي ، موىل بني 

ُّ
�صا�صي

َّ
اأبو عثمان الر )2( هو 

للعرب. تويف �صنة 272ه. معجم الأدباء 4: 300.

الثقافة،  اإح�صان عبا�ص، دار  الدكتور  بيب، حتقيق:  الطَّ الكتاين  د بن  الأندل�ص، حممَّ اأهل  اأ�صعار  التَّ�صبيهات من  )3( كتاب 

بريوت- لبنان، من دون طبعة وتاريخ، �ص 253.

رييف، دار املعارف، القاهرة- م�رص، ط3، 1: 286. )4( ديوان البحرتي، حتقيق: ح�شن كامل ال�شَّ

يوان: ق )5(. )5( الدِّ
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ـــُه  ـــبُّ ِح
اأُ ل  ـــي  ـــِن اإنَّ َقـــــْويِل  اأيَـــْنـــَفـــُع  يَكتُُب1-  َوْجـــــِدَي  ــِه  ــْي ــِل مُيْ ـــا  مِبَ ـــي  ـــِع َوَدْم

 
َ

ه العا�صق من اأحا�صي�ص
ُ
 على وجنتيه ما ميليه قلب

ُ
ر طِّ

َ
فقد جعل اأبو الف�صل من دمعه قلمًا ُي�ص

اد )ت: 22 ق. هـ(الَّذي وقف على  ا�صٍة. ومثل هذا املعنى جنده عند عنرتة بن �صدَّ
َّ
 جي

َ
وم�صاعر

 على 
ُ
ر ام، فطفق قلُم دمعه ي�صطِّ

َ
وِق والُهي  ال�صَّ

ُ
كت بني جوانحِه اأحا�صي�ص

َّ
طلِل املحبوبِة، فتحر

:
)1(

وجنتيه ما يجي�ص يف فوؤاده

اأ�ْضُطراً  يَْكتُُب  ــْوُق  والــ�ــضَّ ــِه  ِب ــُت  ــْف ــاينَوَق ــنَ ِج ـــوِم  ـــضُ ُر� يِفْ  ـــي  ـــِع َدْم بـــاأْقـــاَلِم 

اٍد يف نقل  اعران واحٌد تقريبًا، ولكنَّ اأبا الف�صل مل يبلغ �صاأو ابن �صدَّ فاملعنى الَّذي طرقه ال�صَّ

ج عاطفة  ، يف حني تتاأجَّ
ُّ
عوريَّة الَّتي هو ب�صددها؛ اإذ ُيْلَمُح يف بيته الربوُد العاطفي احلالة ال�صُّ

ة عذابه مع حمبوبته، فال�صيء ميلي عليه ما يكتب،   تلو الأ�صطر عن ق�صَّ
َ
عنرتة، لتكتَب الأ�صطر

وق بطريقٍة ل واعية مرتجمًا ما يعتمُل يف نف�صه العامرة بحبِّ من �صكن تلك  بل يندفع ال�صَّ

جة بني جوانحه. موع الغزار علَّها تطفئ النَّار املتاأجِّ الأطالل، فتنهلُّ الدُّ

نِي؛ خطِّ الِعذار وخطِّ  َن اخلطَّ
َ

ومن املعاين الَّتي تاأثَّر بها اأبو الف�صل قوله ي�صف كاتبًا َح�ص

:
)2(

اليد

ـــِه ِطـــْر�ـــضِ يِف  يـَــْكـــتـــُب  ـــــتُـــــُه  َراأيْ ِعـــقـــِدِه3-  يِف  رَّ  الــــــدُّ ــي  ــاه ــضَ ــ� يُ ـــاً  ـــّط َخ

ــُه  ــفُّ َك ـــُه  ـــطَّ َخ ــــْد  َق َمـــا  َفـــِخـــْلـــُت  ِه4-  ــــدِّ ــــطَّ َعـــَلـــى َخ ــــْد ُخ َق ــنِ   ــضْ ــ� ــُح ــْل ِل

:
)3(

نوبريُّ )ت: 334هـ(؛ فقد قال يف املو�صوع نف�صه واإىل مثل هذا املعنى ذهب ال�صَّ

ِه بـــَخـــدِّ ـــــــَداِد  املِ اأَثـَــــــِر  اإَل  ــــْر  ــــُظ ِبـــَوْرِدِهاُنْ ــْوِب  املـَـ�ــضُ و�ــصِ  ــرَّ ال َكبَنَْف�َضِج 

ــِه ــْدِغ ـــْن �ــضُ ـــاأْت نُـــْونَـــاتُـــُه ِم ـــط ــا اأْخ ِهم َقـــــدِّ ِمـــــْن  ــــُه  ــــاتُ ــــَف اأَِل َوَل  ــاً  ــئ ــْي ــضَ �

ـــى اأقــــالِمــــِه ـــَل ـــِدِهاألْــــَقــــْت اأنــــاِمــــُلــــُه َع ـــِرنْ ـــِف َك فــرنْــَدهــا  اأَراَك  ــاً  ــه ــبَ ــضَ �

ـــْعـــِرِه ـــُه ِمـــــْن �ـــضِ ـــضُ ـــا� ـــَف ــــا اأنْ َ ــــاأمنَّ ـــِدِهوك ـــْل ـــُه ِمــــن ِج ـــضُ ـــا� ـــْرَط َــــا ِق َوكــــاأمنَّ

)1( ديوان عنرتة ومعلقته، حتقيق: خليل �رصف الدين، دار مكتبة الهالل، بريوت- لبنان، ط1، 1988،�ص 118.

يوان: ق )12(. )2( الدِّ

ا�ص، دار الثقافة، بريوت- لبنان، 1970م، �ص 474.
َّ
كتور اإح�صان عب نوبري، حتقيق: الدُّ )3( ديوان ال�صَّ
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ابق من دون اأن ي�صيَف على املعنى �صيئًا يذكر، اإلَّ 
َّ

نوبريِّ ال�ص لقد اأملَّ اأبو الف�صل بقول ال�صَّ

اأنَّ له ف�صل الخت�صار.

:
)1(

عراء، وكان لها ح�صوٌر يف ديوان اأبي الف�صل، قوله ومن تلك املعاين الَّتي طرقها ال�صُّ

ــاٍر  ــَم ُخ ــال  ب ــــُفــــْوِن  اجْلُ ــــْوِر  ــــُم َوخَمْ ــَدا1-  ــْع ــنــاً وبُ َجــى ُحــ�ــضْ ــــْدَر الــدُّ ــى بَ ــَك َح

اأْن اإَل  ــي  ــِل ــيَ ِح ـــِه  ِب َزالَـــــْت  ــا  ــَم َف ـــَدا2-  ـــضْ ُر� ـــيَّ  ـــَغ ال لَـــــَديَّ  َوراأَى  َدنَـــــا 

:
)2(

فاء )ت: 366هـ( الذي قال
َّ
ِّي الر طر الثاين يكاد يكون نف�صه عند ال�رضِّ فاملعنى يف ال�صِّ

ــِه ــِت ــابَ ــبَ ــضَ � ـــى  ـــَل َع ـــبّـــاً  �ـــضَ تَـــْلـــُح  ــَدال  ــضَ َر� الْـــهـــَوْى  يف  ــيَّ  ــَغ ال َراأى  واإْن 

ِّي فقد جعل  ا ال�رضِّ اإلَّ اأنَّ اأبا الف�صل هو الَّذي اأثَّر يف مع�صوقه، وجعله يقلب املفاهيم؛ اأمَّ

 ر�صداً. ويف احلقيقة مل يزد اأبو الف�صل على 
َّ
الع�صَق يعمي ب�صريَة العا�صق، حتَّى اأ�صبح يرى الغي

بق اأو التَّجديد.
َّ

ٌر لي�ص له ف�صل وال�ص
ِّ
املعنى الَّذي طرحه ال�رضِّي �صيئًا، فهو بذلك مكر

ومن الَّذين تاأثَّر اأبو الف�صل مبعانيهم ابن املعتز )ت: 296هـ( الَّذي قال يف اإحدى ق�صائده 

:
)3(

ة
َّ
الغزلي

بُقْبَلٍة ـــال�ـــصِ  اخْلَ ــَد  ــْن ِع يِل  َجـــاَد  اأنَْفا�ضياإَذا  ــرِّ  َح َعَلى  ـــْرداً  بَ لََها  ـــْدُت  َوَج

فقد اأخذ اأبو الف�صل هذا املعنى، واأ�صاف اإليه اإ�صافًة ح�صنًة جعلت بيته يبدو اأكرث جماًل 

:
)4(

وحالوًة من بيت ابن املعتّز ال�صابق؛ فقد قال

ِم�ْضكاً  َف�َضَمْمُت  ِبُقْبلٍة  َوَجــــاَد  َوْرَدا3-  َوَقـــَطـــْفـــُت  ُمــــَداَمــــًة  ــــــُت  َوُذْق

، بل اأ�صفى عليه من روحه ما  مه ابن املعتزِّ فاأبو الف�صل مل يقف عند حدود املعنى الَّذي قدَّ

اعر املعاين  جعله يبزُّ الأ�صل، وبذلك ُحقَّ له ادعاوؤها؛ كما قال ابن طباطبا: »اإذا تناول ال�صَّ

الَّتي �ُصبَق اإليها، فاأبرزها يف اأح�صن من الك�صوة الَّتي عليها، مل ُيَعْب، بل وجب له ف�صُل لطفه 

يوان: ق )10(. )1( الدِّ

فاء، حتقيق: كرم الب�شتاين، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1، 1996م، �ص 148.
َّ
ِّي الر )2( ديوان ال�رصِّ

)3( ديوان ابن املعتز، �رصح جميد طراد، دار الكتاب العربي، بريوت- لبنان، ط1، 1415هـ- 1995م، 2: 222.

يوان: ق )10(. )4( الدِّ
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ة  مَّ ُّ
. ومثل هذا القول ميكن اأن ُيَقاَل باملعنى الَّذي ا�صتقاه اأبو الف�صل من ذي الر

)1(
واإح�صانِه فيه«

:
)2(

)ت: 117هـ(، الَّذي قال يف و�صف مغنٍّ بارٍع اأجاد يف اإن�صاد اأ�صعاره

ـــــــاِرٌج َخ ــــــاَل  َف ــــــــذُق  احِل ــــــُه  لَ  َّ ـــاِفـــُرَتَ ِن َوَل  ـــْحـــِن  الـــلَّ ــِة  ــَع ــْن ــضَ � ــــْن  َع

ــروا ــظ ــري َفــتَــَعــالــوا ان ــْع ــضِ ــ� ـــاِعـــُرَغـــنَّـــى ب َمــــــِن املـُـــَغــــنِّــــي َوَمــــــــِن الـــ�ـــضَّ

ّمة، فقد متنَّى اأن يكوَن 
ُّ
اأّما اأبو الف�صل فالَّذي يبدو اأنَّه كاَن اأ�صدَّ اإعجابًا باملغني من ذي الر

:
)3(

بي ح�صنًا وَدلًّ لفظًا ين�صاُب من بني �صفتي ذاك املغني البارع الَّذي يحاكي الظَّ

الْـــ لَْيتني  داً  ُمن�ضِ ْعِري  ِب�ضِ َغــنَّــى  ــري2-  ــْع ــضِ ـــــُه � ـــــتُ ــــِذي اأْوَدْع ـــَلــْفــُظ الَـّ

مع  اإذ كان  البديهة والرجتال؛  �صمعٍة على  الف�صل يف و�صف  اأبي  قول  اأي�صًا  ومن ذلك 

بع�ص اإخوانه يف جمل�ٍص، وبني اأيديهم �صمعٌة، فاأف�صى حديثهم اإىل و�صفها، فاأن�صاأ اأبو الف�صل 

:
)4(

عًة جاء فيها مقطَّ

ِب�َضْمَعٍة الــُهــُمــْوَم  فاأذَهْبنَا  ذَهْبنَا  والبَْدِر 1-  ْم�ِص  ال�ضَّ َطْلَعِة  َعــْن  ِبَها  َغِنْينَا 

ِج�ْضِمَها ِمثُل  َذاِئٌب  َوِج�ْضِمي  اأُقــْوُل  ـــِري َكــَمــا َدْمــَعــتــي َتْــِري2-  َوَدْمــَعــتُــهــا َتْ

الْهَوى ــَن  ِم ــاِن  ــبَ َذاِئ لََعْمِري  ِكالنَا  ِمــْن هْجِر3-  ــــارَي  َونَ ــٍر  ــْم ِمــْن َج َفــنَــاُرِك 

اأذًى  ِمْن  تَُقا�ِضنْيَ  َقْد  َما  َعَلى  ــْدِري4-َواأنْــِت  ــاٍر َونـَـــاِرَي يف �ــضَ نَ ــْدُرِك يِف  َفــ�ــضَ

 اأبو الف�صل اإىل احلال احلا�رضة، وا�صتنبط لها معنى ينا�صبها، وهذا ما ي�صميه اأهل 
َ
فقد نظر

العا�صِق  �صفاِت  عليها  واأ�صفى  معة،  ال�صَّ اعر  ال�صَّ �ص  �صخَّ اإذ  امل�صاهدة؛  املعاين  الخت�صا�ص 

عراء، ولي�ص  ة املتداولة بني ال�صُّ اإلَّ اأنَّ هذا املعنى من املعاين العامَّ بِّ الَّذي يذوب �صوقًا.  ال�صَّ

:
)5(

فاء القائل
َّ
ِّي الر لأبي الف�صل �رضف الخرتاع، ومن الَّذين طرقوا هذا املعنى ال�رضِّ

عر �ص 123. )1( عيار ال�صِّ

)2( البديع يف البديع يف نقد ال�شعر، اأ�شامة بن منقذ، حتقيق: عبد اأ. علي مهنا، دار الكتب العلمية، بريوت -لبنان ط1، 

1407هـ- 1987م،�ص 162.

يوان: ق )14(. )3( الدِّ

يوان: ق )15(. )4( الدِّ

)5( ديوان ال�رضي الرفاء �ص227.
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ــْت ــَك َح ـــالِم  ـــُغ ال ــــِد  يَ يِف  ــْمــَعــٍة  ـــاِرو�ــضَ ـــَق ـــْن ــــَق َظــــِلــــْيــــٍم ِبـــــَغـــــْرِ ِم ــــْن ُع

َطرمْت ا�ضْ ــْوِقــهــا  �ــضَ ـــاُر  نَ اإَذا  ــــاِرتَــْبــِكــي  ــــى َج ــــضَ ـــــَن الأ� ــــــْبٍ ِم ــــِع ِت ــــَدْم ب

:
)1(

اد )ت:385هـ( الذي قال
َّ
واملعتمد بن عب

مــــــْت اإلــــيـَـــنـَـــا ــــــدِّ ــــْمــــَعــــٍة ُق ــبَِّو�ــــضَ ــــــاَف ُكـــــلِّ �ــضَ َتْــــَمــــُع اأْو�ــــــضَ

ــٍم ــ�ــض ِج َوَذْوَب  لَــــــْوٍن  ـــَرَة  ـــْف ـــضُ ـــِب� ـــْل ــــ�ــــصَ َدْمــــــــٍع َوَحــــــــرَّ َق ــــْي َوَف

:
)2(

واأبو الفتح الب�صتي )ت: 401هـ(

ٍف َق�ضَ ويِف  لَـــْوٍن  يِف   
َ
ــابـَـَهــْتــِنــي �ــضَ �َضهِرَقـــْد  ويِف  َدْمــــٍع  ويِف  اٍق  ـــــرِتَ اْح ويِف 

:
)3(

اقوية
َّ
ا�ص الب�رضّي، املعروف ب�صاحب الر

َّ
ٌد بن عب وحممَّ

ـــــُت اأنـــاجـــيـــهـــا ـــــْل ــــٍة ِظ ــــَع ــــْم ــــضَ ـــاو� ـــه ـــْي ـــِك ــــُت تـــْبـــِكـــيـــنـــي واأبْ ــــْي ــــِب تَ

ـــي ـــَرِت ـــْف ـــضُ ـــا � ـــه ـــرتُ ـــْف ـــــا �ـــضُ َ ـــــاأمنَّ ـــاك ـــه ـــْي ـــاآِق ـــــــــُع م َوَمــــــْدَمــــــِعــــــي َدْم

ـــــاره  ِمـــــــْن نَ
َ
ــــي ــــِب ــــْل ــــــذا ِفــْيــهــااأَعـــــــاَرهـــــــا َق ـــــا ِفــــْيــــِه َك ــــُل َم ــــْث ــــِم َف

بِّ الَّذي اأ�صناه  معة بالعا�صِق ال�صَّ ابقة اأجمعت على ت�صبيه ال�صَّ
َّ

ممَّا يالحظ اأنَّ كلَّ الأقوال ال�ص

؛ لأنَّ نار الهوى ل تنطفئ �صعلتها. 
ٍّ
، لذا هو يف نحوٍل وذوباٍن م�صتمر

ُ
هر

َّ
ه ال�ص وُق، وكدَّ ال�صَّ

ة املتداولة بني النَّا�ص، ول ميكُن اأن  م قيل اآنفًا: اإنَّ هذا املعنى من املعاين العامَّ وا�صتناداً اإىل ما تقدَّ

َب ل�صاعٍر ما �رضف اخرتاع هذا املعنى، اأو فتق عروته.
َ

ُيْن�ص

ة 
َّ
ت�صبيه غر الف�صل-  اأبو  بينهم  عراء- ومن  ال�صُّ َها عند 

ُ
رَد ذكر اطَّ الَّتي  ِة  العامَّ املعاين  ومن 

القاهر  عبد  راأى  وقد  اللَّيل.  ا�صوداد  ُم�صَودٌّ  ج�صَمُه  اأنَّ  حني  يف  النَّجم،  اأو  بالبدر  الفر�ص 

ياء اأو  ِة الفر�ِص بال�صِّ
َّ
اجلرجاين )ت: 471هـ( اأّن مثَل هذا املعنى ل ُيق�صُد به املبالغة يف و�صف غر

)1( ديوان ال�شاحب بن عباد، حتقيق: ال�شيخ حممد ح�شن اآل يا�شني، مكتبة النه�شة، بريوت، بغداد، ط1، 1384هـ- 1965، 

�ص 19.

1410هـ-1989م،  العربية  اللغة  جممع  دم�صق،  ال،  الثَّقَّ لطفي  اخلطيب،  دريَّة  حتقيق:  الب�صتي،  الفتح  اأبي  ديوان   )2( 

العمدة 1: 163.

)3( يتيمة الدهر 1: 511.
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اق. ومن 
َ
ب ؛ اأي: املعنى الَّذي اأفاده الطِّ

)1(
التالألوؤ، بل املق�صود وقوُع منرٍي قليٍل يف مظلٍم غالٍب

:
)2(

ذلك قول اأبي الف�صل

ــِه  ــْوِن لَ يِف  ــَل  ــْي ــلَّ ال ــي  ــضِ ــَر� َف َحــكــى  ـــِطـــَراِر1-  ـــَد ا�ـــضْ ـــْن َفــَقــابَــلــُه الــــبَــــْدُر ِع

ـَمــاِم  الــتَـّ يِف  ًة  ُغـــــرَّ ــــُه  لَ ـــاَن  ـــَك َف َاِر2-  الــــ�ــــرصَّ يف  ــــــِرِه  ــــــاِف حِلَ ـــــاًل  ـــــْع َونَ

:
)3(

عراء؛ ومنهم البحرتيُّ الَّذي و�صف فر�صه بقوله فقد وقف على هذا املعنى العديد من ال�صُّ

ٍة ــــرَّ ــــُب ُغ ــــَواِن ــــــْذلَن تَــْلــُطــُمــُه َج ـــْدِر َعــْنــَد مَتَــاِمــِهَج ـــبَ ـــــْيَء ال ـــــاَءْت َمِ َج

ــٍر ــاِظ ْ نَ
ــي ــنَ ــْي ــَع ــْت ِل ــَف ـــمَّ �ــضَ ـــَودَّ ثُ ـــضْ ــــِهوا� ــــالِم اإْظ يف  ــــاَء  َفــــاأ�ــــضَ ـــُه  ـــاتُ ـــبَ ـــنَ َج

:
)4(

؛ اإذ قال وابن املعتزِّ

واأمِّ اأٍب  ِمــــــْن  ـــاًل  ـــْي ـــِل ـــضَ � ــِمَجـــــــاَء  ــضْ ــ� ـــُقـــْوَل َظـــــالِم اجِل ــــــَم َمـــ�ـــضْ اأْده

ـــُه ِبـــنـَــْجـــِم  ـــَرْت َجـــْبـــهـــتُ ـــمِّ ـــــْد �ـــضُ َق

يالحظ اأنَّ بيت اأبي الف�صل، قد فاق بيتي البحرتّي وابن املعتزِّ جماًل وحالوًة؛ اإذ مل يكتِف 

اإىل ت�صبيه نعل حافر الفر�ص، بالهالل املتالألئ يف  األوان الفر�ص، بل تعدى ذلك  باإبراز تباين 

ديجور اللَّيل، ويعدُّ هذا التَّ�صبيه من التَّ�صبيهات البديعة يف �صعر اأبي الف�صل، ولعلَّ بيت اأبي 

ابن  ببيت  اإعجابه  �صديَد  اأبدى  الَّذي  637هـ(  الأثري )ت:  ابن  على  قد خفي  ابق 
َّ

ال�ص الف�صل 

لآخر  الهالل   يف 
ّ
قلي ال�صِّ »وقد جاء لبن حمدي�ص  فقال:  527هـ(   )ت: 

ّ
قلي ال�صِّ حمدي�ص 

هر ما مل ياأِت به غريه، وهو من احل�صِن واللَّطافِة يف الغايِة الق�صوى، وذلك قوله: ال�صَّ

ــا َ َنَ ْ
ــــني ــاِء ِح ــَم ــْل ــظَّ ـــا اأْدهـــــُم ال َ ـــاأمنَّ َحاِفِرهَك نَْعَل  األقَى  ْبِح  ال�ضُّ اأ�ْضَهِب  ِمــْن   

قلب  حمدي�ص  فابن   .
)5(

التَّ�صبيه« يف  اأبدَع  اأنَّه  اإلَّ  بالب�رض،  ُم�صاَهَدٍة  حاٍل  حكايَة  وهذه 

التَّ�صبيه الَّذي جاء به اأبو الف�صل؛ اإذ �صبه الهالل بنعل حافر الفر�ص، ولكن هذا القلب ليعني 

)1( اأ�رضار البالغة �ص 193.

يوان: ق )و(. )2( الدِّ

)3( ديوان البحرتّي 3: 1986.

)4( اأ�رضار البالغة �ص 181. والبيتان لي�صا يف ديوان ابن املعتز.

ائر 1: 307.
َّ

)5( املثل ال�ص

Abi_elFadl_Book.indb   213 18/5/10   11:17 AM



214

اأنَّه ابتكر هذا التَّ�صبيه، فالفكرة موجودٌة يف الأ�صل عند اأبي الف�صل الَّذي قال يف مو�صٍع اآخر 

:
)1(

ٍة قالها يف املاأمون بن ذي النون �صاحب طليطلة
َّ
يف و�صف الهالل، يف �صياق ق�صيدٍة مدحي

ٍ ُمَق�رصِّ ُكـــلَّ  ــُت  ــْل ِخ َحــتَّــى  ََّع  ــرصَ ــ� تَ ــْوًل َعــَلــى َظــْهــِر َطــاِئــِر2-  ــُم ــِل حَمْ ــْي ــَن اخْلَ ِم

ــنَّــًة اأ�ــضِ ــُجــوَم  ــنُّ ال ــا  ــْمــنَ تَــَوهَّ ــى  ــتَّ ــِر3- َوَح ــاِف ـــــَر َح ثْ ــا الْـــهـــالَل بَــْيــنَــهــا اإِ ــنَ ــْل َوِخ

اأبو  ابتكرها  الَّتي  التَّ�صبيهات  من  لي�ص  احلافر(  باإثر  الهالل  )ت�صبيه  التَّ�صبيه  هذا  ولكن 

 )ت: 400هـ( الَّذي قال يف و�صف 
ّ
الف�صل؛ اإذ ورد التَّ�صبيه نف�صه تقريبًا عند اأبي الفتح الب�صتي

:
)2(

الهالل

ـَــا ـــتَـــِدقَّ اجَلـــاِنـــبَـــنْيِ كـــاأمنَّ ـــــَدا ُمـــ�ـــضْ ــِربَ ــاِئ ــيِّ خِمْــَلــُب َط ــْرِب ــَغ ـــــِق ال ــى الأُُف ــَل َع

ـــا َ ـــاأمنَّ َك ـــنْيِ  ـــتَ ـــَل ـــْي لَ َى  ــــرصْ ــــ� َ مِل ــِرَوَلَح  ــاِف ــــِر َح ـــْن اإثْ ــُم َع ــْي ــَغ ــُه ال ــْن َق ِم تـَــفـــرَّ

ما القدامى من جاهليني واأمويني، يف 
ِّ
عراء، ول�صي رد ذكرها عند ال�صُّ ومن املعاين الَّتي اطَّ

ما و�صف املتنني، والبطن، والأرداف، وغري 
َّ
ًا، ول�صي

ّ
غر�ص الغزل، و�صف املراأة و�صفًا ح�صي

:
)3(

اٍد )ت: 22 ق.هـ( ذلك من و�صف املفاتن. ومن ذلك قول عنرتة بن �صدَّ

احَل�َضا وَمُة  َمْه�ضُ الأْعــَطــاِف  ــدُِّمــَرنَّــَحــُة  ــَق ــُة ال ــض ــ� ــاِئ ـــــــَراِف َم ــُة الأْط ــَم ــعَّ ــنَ ُم

:
)4(

وقول النابغة الذبيايّن )ت: 18 ق.هـ(

ــٍة ــضَ ــا� ــَف ُ ُم ْ
ـــــر ـــُة املـَــتـــنـَــنْيِ َغ ـــْوَط ـــُط ِدحَمْ ـــَجـــرَّ ــُة املـُــتَ َواِدِف ِبَــ�ــضَّ ـــا الــــــــرَّ َريَـّ

:
)5(

وقول جمنون ليلى )ت: 68هـ(

ــا ــُة احَلــ�ــضَ ــوَم ــْهــ�ــضُ ــراُء َم ــْف ــضَ ــٌة � ــَل ــتَّ ــبَ ــِرُم ــْغ ــَحــُة الــثَّ ـــِن َوا�ــضِ يْ ـــدَّ َدُة اخَل ُمــــــَورَّ

:
)6(

وقول جميل بثينة )ت: 82هـ(

يوان: ق )16(. )1( الدِّ

)2( ديوان اأبي الفتح الب�صتي �ص 255.

)3( ديوان عنرتة ومعلقته، �ص 103.

)4( ديوان النابغة الذبياين، حتقيق: الدكتور �صكري في�صل، دار الفكر، �ص 39.

اج، مكتبة م�رض، القاهرة، �ص 155.
َّ
)5( ديوان جمنون ليلى، حتقيق: عبد ال�صتار اأحمد فر

ار، دار م�رص للطباعة، ط2، 1967، �ص 98. )6( ديوان جميل بثينة، حتقيق: الدكتور ح�شني ن�شَّ
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ــا ــَرُة احَلــ�ــضَ ــَم ــضْ ــ�  ُم
ْ

ــني ــنَ ــت َ ـــُطـــْوَطـــُة امل ــا َمْـــُكـــورحَمْ ــه ــُق ــْل َواِدِف َخ ـــــــــرَّ ـــــا ال َريَّ

)1(
وقول عمر بن اأبي ربيعة )ت:93هـ(:

 اأُْكـــِمـــَل َخــْلــُقــهــا
ْ

ــني ــنَ ــت َ ـــُة امل ـــْوَط ـــُط ــاراحَمْ ــَط ــْع ــًة ِم ــضَّ ــ� ــِة بَ ــَك ــْي ــِب ــضَّ ــ� ـــُل ال ـــْث ِم

:
)2(

 )ت: 130هـ(
ّ
وقول القطامي التَّغلبي

 بـَـْهــَكــنــٌة
ْ

ــني ــنَ ــت َ ـــُطـــْوَطـــُة امل ــاُء حَمْ ــضَ ــ� ــْي ـــــاأولِدبَ ِب ـــْل  ـــَغ مُتْ َلْ  َواِدِف  ــــــــرَّ ال ــــا  َريَّ

واحٍد  فكلُّ  واحدة،  تكون  تكاد  عراء  ال�صُّ هوؤلء  عند  اجلمال  مقايي�ص  اأنَّ  املالحظ  فمن 

منهم و�صف حمبوبته اأنَّها ذات خ�رٍض دقيٍق، وعجيزٍة ممتلئٍة، وملم�ٍص ناعٍم، واإىل غري ذلك من 

ة 
َّ
ة. ولو ُنِظر يف ديوان اأبي الف�صل لوحَظ اأنَّه كان مفتتنًا باملقايي�ص اجلمالي

َّ
و�صف املفاتن احل�صي

عراء جميعًا ن�صخٌة واحدٌة؛ فال يوجد فرق على  ابقة نف�صها، فكاأنَّ �صاحبات هوؤلء ال�صُّ
َّ

ال�ص

�صبيل املثال بني �صاحبة جميل، و�صاحبة اأبي الف�صل الَّتي حتمل املوا�صفات نف�صها؛ فهي كما 

:
)3(

يقول اأبو الف�صل

احَل�َضا ْوَمِة  َمْه�ضُ املَتننَْيِ  َوحَمُْطْوَطِة  اللَّْم�ِص1-  ــَن  ِم تَــْدَمــى  الأْرَداِف  َمِة  ُمنَعَّ

الف�صل  اأبي  عند  يوجد  ولكن  تقريبًا،  واحٌد  عراء جميعًا  ال�صُّ هوؤلء  الَّذي عر�صه  فاملعنى 

احبة �صديدة بيا�ص  �صيٌء خمتلٌف، ففي قوله: »تدمى من اللَّم�ص« معنيان؛ اأحدهما: اأنَّ هذه ال�صَّ

احبة  م. ثانيهما: اأنَّ تلك ال�صَّ ت تلك الب�رضة حتَّى ت�صبح بلون الدَّ
َّ
ْت احمر

َ
الب�رضة، فاإذا ما مُلِ�ص

اعر بدا خجلها، وا�صطبغ ج�صدها باللَّون الأحمر.  �صديدُة اخلجل واحلياء، فاإذا ما مل�صها ال�صَّ

عراء الَّذين اكتفوا  واإذا �صحَّ املعنى الأخري فهذا يعني اأنَّ اأبا الف�صل مل يبق اأ�صرَي من �صبقه من ال�صُّ

ر اجلانب النَّف�صي للمحبوبة،  ي ملحبوباتهم، بل فاقهم واأتى ب�صيٍء اآخر، ف�صوَّ
ِّ

بالتَّ�صوير احل�ص

ي.
ِّ

اإ�صافًة اإىل اجلانب احل�ص

عراء: عزوفه عن اللَّهو والتَّ�صابي  ومن املعاين الَّتي ا�صتقاها اأبو الف�صل ممَّن �صبقوه من ال�صُّ

)1( ديوان عمر بن اأبي ربيعة، حتقيق: قدري مايو، عامل الكتب، بريوت- لبنان، ط1، 1417ه،1997م 1: 229.

)2( ديوان القطامي، حتقيق: اإبراهيم ال�شامرائي، اأحمد مطلوب، دار الثقافة، بريوت- لبنان، ط1، 1960م، �ص 79

يوان: ق )ح(. )3( الدِّ
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:
)1(

يب يف مفرقه. فقد قال ب�صبب ظهور ال�صَّ

ــبـَـا الــ�ــضِّ نـَــْحـــَو  َعــْيــنَــاَك   
َ
َدَعــْتــنــي ــاَعــْه1-  �ــضَ ُكـــــلِّ  يِف  ُر  ــــرَّ ــــَك يُ ـــــــاًء  ُدَع

ْيِب امْلَ�ضِ ُعــْذُر  ــَك-  ــقِّ َوَح ـــْول-  َولَ ــْمــعــاً َوَطـــاَعـــْه2-  ــَك: �ــضَ ــْي ــنَ ــْي ــَع ــُت ِل ــْل ــُق لَ

:
)2(

 )ت: 95هـ(؛ اإذ قال
ّ
قاع العاملي

ّ
فهذا املعنى ي�صبه املعنى الذي ذهب اإليه عدي بن الر

عثَا ـــْد  َق ـــي  ـــضِ َراأْ� واأنَّ  ـــاُء  احَلـــيَ القا�ضِملـَـــْول  اأمَّ  ـــــُزْرُت  لَ ــُب  ــْي ــضِ َــ� امل ِفــْيــِه 

وفيما يبدو اأنَّ من�صوَر بَن اإ�صماعيل الفقيه )ت: 306هـ( قد اأخذ هذا املعنى اأي�صًا عن عدي 

:
)3(

ابن الرقاع؛ فقد قال

ــوُر ــه ــضْ ــ� ــــي َم ــــِن ــــاُء واأنَّ ــــيَ ــْرِ َكــِبــْرُلَـــــْول احَل والـــَعـــْيـــُب يَــْلــَحــُق بــالــَكــِبِ

ــــِذي َتْــتَــلُّــُه ـــَك الَـّ ـــِزلَ ـــْن ـــُت َم ـــْل ـــَل ــــاَن َمـــْنـــِزلُـــنَـــا هـــَو املـَــهـــُجـــْوُرحَلَ ــــَك َولَ

:
)4(

ومثل هذا املعنى يوجد عند عرقلة الكلبي )ح�صان بن نري ت: 567هـ(؛ اإذ قال يف ديوانه

َرنـَــا اأْو  تــْيــهــاً  اْهـــتَـــزَّ  َمـــا  ــٍف  ــه ــْف ــَه وحــ�ــضــاُمَوُم ــــــــٌل  َذاِب ــــَك  ل ــــــَدا  بَ اإلَّ 

ـــٌم ـــنَّ ـــه َوَج ــــٌة  ــــنَّ َج وْجـــنَـــتَـــْيـــِه  ـــَقـــاُميِف  ـــٌة َو�ـــضَ ـــحَّ ـــضِ َومبُـــْقـــَلـــتَـــْيـــِه �

ين ــدَّ ــضَ � اإلَّ   
َ
ــي ــْب ــظَّ ال َذاَك  ــــُت  ُرْم ـــالُمَمـــا  ــْيــُب والإ�ـــضْ ــِه الــ�ــضَّ ــْي ــاَحــتَ ـــْن �ــضَ َع

:
)5(

وقد طرق اأبو الف�صل هذا املعنى يف مو�صٍع اآخر؛ اإذ قال

َفرَتَكتُها ــٌة  َفــْر�ــضَ اأْمــَكــنـَـْتــِنــي  ـــْم  َوَك ـــِر بــاحِلــْلــِم3-  ـــَوقَّ ُ ــْيــِب امْل ـــَن الــ�ــضَّ َحــيَــاًء ِم

:
)6(

جة ومن املعاين امل�صهورة الَّتي جاء على ذكرها اأبو الف�صل، قوله خماطبًا النَّار املتاأجِّ

َجَعُلْوا َوَقـــْد  ــٍع  ــْوِديْ ــتَ ِب ــْيــِت  ُمــِنِِ َول  الُعنُِق7-  َعَلى  ــاً  ــَواق اأَط ــَواِعــِد  الــ�ــضَّ ِبْي�َص 

يوان: ق )ي(. )1( الدِّ

)2( الأغاين 9: 354.

)3( الذخرية 4: 61، زهر الأكم يف الأمثال واحلكم، احل�صن اليو�صي، حتقيق: د. حممد حجي، د.حممد الأخ�رض، دار الثقافة، 

الدار البي�شاء- املغرب، ط1، 1401هـ- 1981م، 3: 105.

)4( ديوان عرقلة الكلبي، حتقيق: اأحمد اجلندي، دار �صادر، بريوت- لبنان، 1412هـ- 1992م، �ص 93.

يوان: ق )40(. )5( الدِّ

يوان: ق )26(. )6( الدِّ
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واعد اأطواقًا على العنق«، من 
َّ

اٍم يف ذخريته اأّن هذا املعنى: »بي�ص ال�ص
َّ

فقد حكى ابُن ب�ص

:
)1(

اعر عراء، ومن ذلك قول ال�صَّ املعاين امل�صهورة الَّتي دارت على األ�صنِة ال�صُّ

ــْد َجَعال ِ َق
ْ

ــني ــلَّ �ــْص َعــَلــى ِخ ــرِّ ــُل َع ــْي ــا لَ يَ
اأْطــَواَقــا)2) لــالأْعــنَــاِق  ــَواِعــِد  الــ�ــضَّ ِبْي�َص 

ائم، والقلق الَّذي ل يفارقه؛ لذا يتمنَّى  ومن ذلك اأي�صًا قول اأبي الف�صل م�صرياً اإىل اأرقِه الدَّ

:
)3(

على اللَّيل اأن ينجلي ب�صبٍح قريٍب، علَّه ي�صتطيع اأن يطبق اأجفانه، بعد ذلك اجلفاء الطويل

ـــْن َفــَلــِق ــَت َع ــْي ــَل ــُل هــالَّ اْنَ ــْي الــقــلــِق1- يَــا لَ َعــَلــى  يِل  ـــْبَ  �ـــضَ َول  ُطـــْلـــَت 

َفَما ِفــْيــَك  الآَمــــْاَق  ــْويِن  ــُف ُج َجــَفــْت  ـــــَدِق2-  ـــَفـــاُرهـــا َعــَلــى احْلَ ــُل اأ�ـــضْ ــبَ ــضْ ــ� تُ

:
)4(

اِر بن برٍد )ت: 167هـ( ال�صهري ابق ي�صري اإىل قول ب�صَّ
َّ

فاأبو الف�صل يف قوله ال�ص

ــــْوًل ــــــــْزَداُْد ُط ْ تَ
ـــي ـــِت ـــَل ـــْي ـــــــْوُل َولَ ــــِل بَــــْعــــَدهــــُم نَـــهـــاُر اأُق ــــْي ــــلَّ اأمــــــا ِل

َحتَّى الــتَّــْغــِمــْيــ�ــصِ  َعـــِن   
ْ
ــي ــِن ــْي َع ــْت  ــَف ـــاُرَج ـــا َعـــْنـــهـــا ِقـــ�ـــضَ ـــه ـــْونَ ـــُف كــــــاأنَّ ُج

:
)5(

وفيما يبدو اأّن ب�صاراً قد اأخذ هذا املعنى عن جميل بثينة الَّذي قال يف املو�صوع نف�صه

ـــْرُ اجُلـــُفـــوِن ـــضِ ـــ� ــــبَّ َق ُــــِح ِكــــــاأنَّ امل ـــ�ـــرصُ ـــْق تَ َوَلْ  الـــلَّـــيَـــايل  ـــــْوِل  ـــــُط ِل

:
)6(

وكذلك قال العتابي )كلثوم بن عمرو ت: يف حدود 220هـ(

ُجُفوِنِهَما ــْن  َع انِْقبا�ٌص  ــَريَّ  ــاِظ نَ تَْق�ضُريِفْ  ـــــاِق  الآِم ـــِن  َع ـــوِن  اجُلـــُف ويِف 

:
)7(

وللمتنبي )ت: 354 هـ( مثل هذا املعنى؛ اإذ قال

اأبي خرية هذا البيت اإىل �صاحبه، يف الوقت الَّذي ن�صبه الثعالبي يف اليتيمة اإىل   )1( الذخرية 4: 70.مل ين�صب �صاحب الذَّ

واية؛ فقد جاءت رواية اليتيمة على النحو الآتي: 
ِّ
عبد اهلل اجلامدي مع اختالف يف الر

جعال  قد  اإلفني  َعَلى  ْج 
ّ
َعــر ليُل  اأطــواقــايا  لــالأعــنــاق  ال�صواعد  عــقــَد 

يتيمة الدهر 2: 438  

 ينيخون، وينامون نومًة خفيفًة، 
َّ
فر من اآخر اللَّيل، يقعون فيه وقعًة خفيفًة لال�صرتاحة، ثم

َّ
)2( التعري�ص: نزول القوم يف ال�ص

بح �صائرين. اللِّ�صان، مادة: )عر�ص(.  يثورون مع انفجار ال�صُّ
َّ
ثم

يوان: ق )ن(. )3( الدِّ

)4( ديوان ب�صار بن برد، ت: حممد الطاهر بن عا�صور، مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة، القاهرة، 1950م، 3: 249.

)5( ديوان جميل بثينة، �رضح اأ�رضف اأحمد عدره، �ص 98.

)6( الأغاين 13: 138.

)7( �رضح ديوان املتنبي، عبد الرحمن الرقوقي، دار الكتاب العربي، بريوت- لبنان، 1407هـ- 1986م، 1: 275.
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ـــٌة ـــٌة ُمـــْدلَـــهـــمَّ ـــَل ـــْي ــــاِري لَ ــــه َغيَاهِبفــــــاإنَّ نَ يِف  ــْم  ــِدُك ــْع بَ ِمــْن  ُمــْقــَلــٍة  َعــَلــى 

ـــا َ ـــاأمنَّ ــــْوِن َك ــــُف َ اجُل ْ
ـــا بَـــــني ـــِدِة َم ـــْي ـــِع ـــْدٍب ِبــَحــاِجــِببَ ــــايِل ُكـــلِّ ه َعـــَقـــْدُتْ اأَع

ِه الَّذي اخرتعه جميل بثينة، اإلَّ اأنَّ كلَّ  عراء قد اأغاروا على املعنى نف�صِ فجميع هوؤلء ال�صُّ

واحٍد منهم قد اأخرجه يف ك�صوٍة جديدٍة ت�صفُع له يف تلك الإغارة.

ومن الَّذين تاأّثر بهم اأبو الف�صل تاأّثراً وا�صحًا اأبو نوا�ص )ت: 198هـ(؛ اإذ ا�صتقى منه الفكرَة 

يِد على النَّا�ص من حوله، فهم  ُ ف�صَل كلٍب حاذٍق يف ال�صَّ نيِّ
َ
كل يف اآٍن واحٍد؛ فها هو ُيب وال�صَّ

:
)1(

يقتاتون ممَّا ي�صيد؛ فقد قال

ِمــثَــالُــْه ــْب  يُــ�ــضَ َلْ  َكــْلــبــاً  ــــُت  ــــَع ـــالُـــْهاأنْ ـــِه َخـــيَ ـــضِ ـــْر� ـــُه ِمـــــْن ِح ـــْطـــِمـــُع يُ

ــْه ــالُ ــبَ ــضْ ــْت اأ� ــبَ ــِل ــضُ ـــِر � ـــهـــَزبْ ـــَل الْ ـــْث َرالُـــــْهِم ـــُه  ـــْن َع ـــلَّ  �ـــضَ ــِم  ــْي ــِل ــظَّ ــال َك اأْو 

ـــْه ـــالُ ـــَط ــــاأُم ِمــــــْن َمــــَطــــالــــِه َم ــــ�ــــضْ ــــْهيَ ــــالُ ــــْريَ ِج ــــِه  ــــِم َف َوِديـْـــــــــِق  َويِف 

ـــْه ـــالُ ـــيَ ــــْيــــِدِه ِع ـــــْن �ــــضَ ـــا ِم ـــنَ ـــلُّ ـــُك َف

فقد اأغار اأبو الف�صل اإغارًة �صارخًة على �صعر اأبي نوا�ص، وهذا الأمر ي�صيء لأبي الف�صل؛ 

ة يف ديوانه، من دون اأن ي�صيَف عليه 
َّ
مه اأبو نوا�ص اأكرث من مر م املعنى نف�صه الَّذي قدَّ اإذ اإنه قدَّ

اأو ُيدبَِّج ك�صوَتُه، ليكوَن له ف�صُل اللُّطِف والإح�صاِن يف املعنى املغار عليه؛ لذلك ُيعدُّ قول اأبي 

 :
)2(

ابق ف�صلًة ل خرَي فيها، وتكراراً لقول اأبي نوا�ص
َّ

الف�صل ال�ص

ــْوِق ــبُ ــضْ ــ� َ ــامل ــَص ب ــ� ــْي ــاً لَ ــب ــْل ــــُت َك ــــَع ـــِري َعـــَلـــى الــــُعــــُرْوِقاأنْْ ـــْج ــاً يَ ــم ــهَّ ــَط ُم

ــــْوِق ــــُع َم ل  ـــــــــْدَوَة  َع َعــــــَدا  ــِل واخُلـــــــُرْوِقاإَذا  ــه ــضَّ ــ� يـَــْلـــَعـــُب بَـــــنْيَ ال

ــــــِه َمـــــــــــْرُزْوِق ــــاٍد ِب ــــيَّ ـــّل �ــــضَ ـــك ل

:
)3(

وقوله يف مو�صٍع اآخر

ِه ــــدِّ ــــْن َك ــــُه ِم ــــُل ــــُت َكـــْلـــبـــاً اأْه ــــَع ِهاأنْْ ـــَدْت ُجـــــُدْوُدهـــــْم بـــَجـــدِّ ـــِع ــــْد �ـــضَ َق

يوان: ق )36(. )1( الدِّ

)2( ديوان اأبي نوا�ص، حتقيق: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن اأبي الأرقم، ط1، 1418هـ- 1998م، �ص426.

)3( ديوان اأبي نوا�ص: �ص 214.
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ـــِدِه ـــْن ــــْن ِع ـــَدهـــْم ِم ٍ ِعـــْن
ْ

ـــــلُّ َخـــــر ــــِدِهَوُك ــــْب ــــَع ــــــــــْولُه لَــــــُه َك يـَــــَظـــــلُّ َم

مه اأبو الف�صل، ي�صاوي املعنى الَّذي عر�صه اأبو نوا�ص من دون  يالحظ اأنَّ املعنى الَّذي قدَّ

ذهب  ما  نحو  على  ة،  املذمَّ عن  ويبعده  الف�صل  لأبي  ي�صفع  الأمر  وهذا  نق�صان،  اأو  زيادٍة 

الأول  املعنى  الثَّاين مثل  املعنى  اإن  )اأي:  مثله  اإذ قال: »واإن كان  القزويني )ت: 739هـ(  اإليه 

والف�صل  ة،  املذمَّ من  اأبعُد  الثَّاين  اأهون، و�صاحب  فيه  فاخَلْطُب  والبالغة(  اجلودة  من حيث 

.
)1(

ل« ل�صاحب الأوَّ

واأخرياً ميكُن القول: اإن كرثة التفاق يف املعاين احلا�صلة بني �صعر اأبي الف�صل وبني �صعر 

العه، ومدى ما اختزنته ذاكرته من اأخباٍر اأ�صعار، ا�صتطاع توظيفها  غريه راجعٌة اإىل �صعة اطِّ

 يف بداية هذا البحث اأّن اأبا الف�صل كان راويًة لالأ�صعار 
َّ
يف توليد املعاين واخرتاعها. وقد َمر

عوامل  من  مهّمًا  عاماًل  هذا  كان  وبالطبع  بطليطلة.  وانتهاًء  ني�صابور،  من  ابتداًء  والأخبار، 

اأبي الف�صل وحده، بل هو ممَّا جنده  التاأّثر مل يكن حكراً على  تاأثُّره بغريه من ال�صعراء، وهذا 

كتور اأحمد علي دهمان اإىل هذه  ًة، اأفحوًل كانوا اأم مغمورين. وقد اأ�صار الدُّ عراء كافَّ عند ال�صُّ

. وكذلك 
ً
اأبا متاٍم كان قد اأخذ من غريه )151( مئًة واأَحَداً وخم�صني معنى اأنَّ  ة، وبنيَّ 

َّ
الق�صي

الأمر عند البحرتي؛ اإذ اأخذ )28( ثمانيًة وع�رضين بيتًا من غري اأبي متام، و)64( اأربعًة و�صتني 

اعر اأو يحّط من �شعره �رصَط اأّل يق�رص املعنى املنقول عن  . وهذا ل يعيب ال�شَّ
)2(

 من اأبي متام
ً
معنى

املعنى املنقول عنه. وهذا ما اأ�صار اإليه القزويني اآنفًا، بل رمبا وجب للنَّاقل الف�صل والإح�صان، 

اإذا كان املعنى الَّذي نقله اأبلغ من املعنى املنقول عنه، وهذا ما ذهب اإليه ابن طباطبا العلوي؛ 

اعر املعاين الَّتي قد �ُصبق اإليها، فاأبرزها يف اأح�صن من الك�صوة التي  اإذ قال: »....اإذا تناوَل ال�صَّ

.
)3(

عليها، مل ُيَعْب، بل وجب له ف�صل لطفه واإح�صانه فيه«

ٍة اأخرى ترتبُط ارتباطًا وثيقًا بق�صية ال�صرتاك 
َّ
ولبدَّ من الإ�صارة يف هذا املو�صع اإىل ق�صي

يف املعاين؛ األ وهي )الت�صمني(؛ وهو: »ق�صدك اإىل البيت من ال�صعر اأو الق�صيم، فتاأتي به يف 

)1( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 580.

)2( النقد العربي القدمي ق�صايا واأعالم، الدكتور اأحمد علي دهمان، من�صورات جامعة البعث، 1994، �ص 84-83.

)3( عيار ال�صعر �ص 123.

Abi_elFadl_Book.indb   219 18/5/10   11:17 AM



220

اعر على  َه ال�شَّ
ِّ
. وقد ا�شرتط القزويني يف التَّ�شمني اأن ينب

)1(
اأواخر �صعرك اأو يف و�صطه كاملتمثِّل«

ُن م�صهوراً  مَّ . هذا يعني اإن كان البيت املُ�صَ
)2(

ن »اإن مل يكن م�صهوراً عند البلغاء« مَّ البيت املُ�صَ

ا يعود  نها �صعره، ورمبَّ ْه اأبو الف�صل على الأ�صعار التي �صمَّ
ِّ
ل حاجة للتَّنبيه. ويف احلقيقِة مل ينب

فاء، البحرتّي، اأبو نوا�ص، 
َّ
ِّي الر عراء الَّذين اأخذ عنهم؛ مثل: الأع�صى، ال�رضِّ ذلك اإىل �صهرِة ال�صُّ

:
)3(

واأبو متام. ومن ذلك قوله

ــِه ــبِّ ُح يِف  ــي  ــِت ــَج ــْه ُ مِب َرنَّ  ــــــــرِّ لأَُغ خَطاِبي3-  ـــُطـــْوِب  اخْلُ َمـــَع  يُــِطــْيــُل  َغــــَرراً 

ـــًة ِذلَّ ِعـــْنـــِدي  اإنَّ  َز  ـــزَّ ـــَع تَ ـــْن  ـــِئ َولَ ــــاَب ِلــالأَْحــبَــاِب4-  ْحــــبَ
ــْعــِطــُف الأَ ــتَ تَــ�ــضْ

بائيته  قاله يف  فاء، 
َّ
الر ِّي  ال�رضِّ �صعر  من  اأخذه  م�رضاعًا  الثاين  البيت  الف�صل  اأبو  اأودع  فقد 

:
)4(

ال�صهرية التي مطلعها

ُة الأْعـــــراِب ـــْرَ ـــِغ ــَك ُم ــْي ــَل ـــَرْت َع ـــَك ـــاِببَ ــــا اخَلـــطَّ ـــا اأبَ َفـــاْحـــَفـــْظ ِثـــيـَــابـَــَك يَ

وجاء فيها:

ـــٌة ـــاه ـــَك اُرُه َوُف َ َ
ـــــــــرص � ُ ْ

ــــر ــــِط ــــاَب ِلــالأَْحــبَــاِبِجـــــدٌّ يَ ْحــــبَ
ــْعــِطــُف الأَ ــتَ تَــ�ــضْ

يالحظ اأّن اأبا الف�صل مل ي�صتخدْم الق�صيم املودع مبعناه احلقيقي، بل �رضف املعنى الأ�صلي 

 جديٍد، وهذا يدلُّ على براعة الآخذ- على راأي ابن ر�صيق نقاًل عن بع�ص احلّذاق- 
ً
اإىل معنى

 بلفظه كما هو كان �صارقًا، فاإْن غريَّ الّلفظ كان �صاخلًا، فاإن غرّي 
ً
اإذ قال: »اإنَّ من اأخذ معنى

. ومثل ذلك ميكن اأن يقال 
)5(

بع�ص املعنى ليخفيه اأو قلبه عن وجهه، كان ذلك دليل حذقه«

يف �صائر ت�صمينات اأبي الف�صل، ومن ذلك قوله يف مو�صٍع اآخر ُم�صيداً بكرم املاأمون بن ذي 

:
)6(

النون و�صخائه

ــاً َوَرق ول  َعْيناً  ل  الألْــَف  الــَواِهــِب  ُق�ُضبَا6-  ــاً  ــم ــُع اأنْ ولَـــِكـــْن  ــاراً  ــضَ ــ� ِع ول 

)1( العمدة 2: 81.

)2( الإي�صاح يف علوم البالغة �ص 594.

يوان: ق )6(. )3( الدِّ

)4( ديوان ال�رضي الرفاء �ص 67 – 72. البيت امل�صمن �ص70.

)5( العمدة 2: 266.

يوان: ق )1(. )6( الدِّ
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ُمْرتَِكٍم اللَّْيِل  َك�َضَواِد  َجْحَفٍل  يِف  ــُهــبـَـا7-  ـــاَرْت لـَـــُه �ــضُ ـــضَ ــُه � ــتُ ــنَّ ــضِ ــْن اأ� ــك ل

اأبو  اأخذ  فقد  الكالم؛  معنى  ي�صرٍي يف  تغيرٍي  مع  الثاين  البيت  فالت�صمني حا�صٌل يف �صدر 

بعد  ال�صموءل  بن  �رضيح  م�صتعطفًا  قال  الَّذي  7هـ(،  )ت  الأع�صى  من  الرتكيب  هذا  الف�صل 

:
)1(

وقوعه يف الأ�رض

ــا َعــِلــَقــْت ــَدَم ــْع ــي بَ ــنِّ َُك ْ
ــرت ـــُح ل تَ يْ َ ُ

ــاِري�ـــرص ــَف ــدِّ اأظ ــِق ــَد ال ــْع ــْوَم بَ ــي ــَك ال ــالَ ــبَ ِح

ِبِه الُهَماُم  ــاَف  َط اإَذا  مْوَءِل  كال�ضَّ اِرُكــْن  َجـــرَّ ــيــِل  ــّل ال ــَواِد  ــضَ ــ� َك ــٍل  ــَف ــْح َجَ يِف 

وكذلك الأمر يف قول اأبي الف�صل مفتخراً بجراءته و�صجاعته يف قطع املفاوز على ظهر 

:
)2(

جواده

ِب�َضَواِبٍق الــَفــال  اأثــــَواَب  ــُت  ْق ــَمــزَّ َف الَفيَاِفيَا6-  تَــْفــِلــي  ــاُء  ــضَ ــ� الأنْ بــَهــا  ــلُّ  ــَظ تَ

الَكَرى نَ�ْضَوُة  ِبَها  اأَمالَْتِني  َما  اإَذا  ــا7-  ــيَ ــاِف ــضَ ــُد � ــن ــه امل ــــَح يف كــفِّــي  ــــَرنَّ تَ

ِبَجْوِزها النَّهاَر  َطلَّْقُت  ــا  اأنَ واإْن  ــا8-  ــيَ ــْيــِل َداِج ـــاً ِمـــَن الــلَّ ـــَداِريّ َخــَطــْبــُت ُخ

ل: جلاأ اإىل  ابقة اإىل التَّ�صمني يف مو�صعني اثنني؛ يف الأوَّ
َّ

فقد جلاأ اأبو الف�صل يف الأبيات ال�ص

ُه عجَز 
َ
ال�صتعانة؛ اإذ ا�صتعان بالبيت الثاين كاماًل، ويف الثاين: جلاأ اإىل الإيداع؛ فقد اأودع �صعر

:
)4(

. وقد اأخذ هذا امل�رضاع من �صعر جرير )ت: 110هـ( القائل
)3(

البيِت الثاَّلث

ــٍد َخــيَــالُــهــا ــْي ــِع ــى اإلَــْيــنَــا ِمـــْن بَ ــطَّ ــَخ ــاتَ ــْيــِل َداِجــيَ يَــُخــْو�ــُص ُخـــَداِريّـــاً ِمــَن الــلَّ

معناه  من  الق�صيم  ل  حوَّ فقد  ًا، 
ّ
كلي املعنى  غريَّ  الف�صل  اأبا  لأنَّ  اإبداع؛  الإيداع  هذا  ويف 

بيل 
َّ

الغزيل اإىل معنى الفخر. وهذا ما اأ�صار اإليه ابن طباطبا يف قوله: »يحتاُج َمْن �صلك هذه ال�ص

تناول املعاين، وا�صتعارتها، وتلبي�صها حتَّى تخفى على  النَّظر يف  اإلطاف احليلة، وتدقيق  اإىل 

ادها والب�رضاء بها، وينفرد ب�صهرتها كاأنَّه غرُي م�صبوٍق اإليها؛ في�صتعمل املعاين املاأخوذة يف  نقَّ

)1( الأغاين 6: 349.

يوان: ق )47(. )2( الدِّ

الإي�صاح  رفواً.  وتارًة  اإيداعًا،  ى  ي�صمَّ فتارًة  دونه؛  فما  امل�رضاع  ت�صمني  ا  اأمَّ ا�صتعانًة،  زاد  فما  البيت  ت�صمني  ي�صمى   )3(

للقزويني �ص 598.

د اأمني طه، دار املعارف، م�رض، 1: 75. د بن حبيب، حتقيق: الدكتور نعمان حممَّ )4( ديوان جرير، �رضح حممَّ
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 لطيفًا يف ت�صبيٍب اأو غزٍل، ا�صتعمله يف املديح، 
ً
غري اجلن�ِص الَّذي تناولها منه، فاإذا وجد معنى

.
)1(

واإن وجده يف املديح، ا�صتعمله يف الهجاء.......«

الم املاأموين )ت: 383هـ( من 
َّ

ا البيت الَّذي ا�صتعان به اأبو الف�صل لأبي طالٍب، عبد ال�ص اأمَّ

:
)2(

اأولد املاأمون اأمري املوؤمنني، فقاله يف مطلع ق�صيدته الَّتي ا�صتهلها بقوله

ــٍر ــاِظ ــِه َداِنـــيـَــاولَـــْيـــٍل كـــــاأيّن ِفـــْيـــه اإنـــ�ـــضـــاُن ن ــْي ــنَ ــْف ــُب يف الآَفــــــاِق َج ــلِّ ــَق يُ

الــَكــَرى ــَوُة  ــضْ ــ� نَ ِبـــِه  ــي  ــِن ــْت ــالَ اأَم ــا  َم احيااإَذا  �ضَ املـُــثَـــّقـــُب  َكــفِّــي  يِف  مَتَـــايَـــَل 

ومن الأبيات الَّتي ا�صتعان بها اأبو الف�صل، بيته الَّذي رثى فيه ملك �رضوان، وقد اأظهر فيه 

:
)3(

ع على رحيل هذا امللك ال�صالح؛ اإذ قال عميق الأ�صى والتَّفجُّ

َمْطَلباً اأيْ�رَصُ  ْعِب  ال�ضَّ اجْلَُمْوِح  َردُّ  �َضِبْيال12-  ـــاَب  اأ�ـــضَ ـــْد  َق َدْمــــٍع  َردِّ  ـــْن  ِم

ائي )ت: 231هـ( الَّذي قال يف  فال�صاعر ل يقوى على ردِّ دموعه، حاله حال اأبي متَّاٍم الطَّ

)4(
ق�صيدته الَّتي مطلعها: 

ــَت َطــْويــال ــْق ــِل ــْد ُخ ــَق ـــَراِق لَ ـــِف ــــْوَم ال َمـــْعـــُقـــْوليَ ول  َجــــَلــــداً  يِل  ـــِق  ـــْب تُ َلْ 

والَّتي جاء فيها:

َمْطَلباً ــَهــُل  اأ�ــضْ ْعِب  ال�ضَّ ــْوِح  ــُم اجْلَ ْيالَردُّ  َم�ضِ ـــاَب  اأ�ـــضَ ـــْد  َق ــــٍع  َدْم َردِّ  ـــْن  ِم

الأبيات  من  اأ�صعاَرُه  الف�صل  اأبو  �صّمنها  الَّتي  الأخرى  الأبيات  كما  البيت  هذا  ويعدُّ 

نه  امل�صهورة املتداولِة بني النا�ِص، ولعلَّ هذا الأمر ي�صفع لأبي الف�صل يف ترك الإ�صارة اإىل ما �صمَّ

قة(، هذه التُّهمة الَّتي �صغلت الكثرَي من  اأبيات، وُيبعد عنه تهمَة )ال�رضَّ اأبياٍت اأو اأن�صاف  من 

النُّقاد القدامى؛ اإذ ل يكاد يخلو كتاٌب نقديٌّ من الإ�صارة اإىل هذه الق�صية، ف�صاًل عن املوؤلَّفات 

نوا�ص  اأبي  �رضقات  مثل:  عراء؛  ال�صُّ من  �صاعٍر  عند  الظاهرة  هذه  درا�صة  على  اقت�رضت   الَّتي 

عراء  ال�صُّ 275(، و�رضقات  م )ت  املنجِّ والبحرتي لبن  متام  اأبي  بن ميوت، و�رضقات  للمهلهل 

عر �ص 126. )1( عيار ال�صِّ

)2( يتيمة الدهر 4: 187.

يوان: ق )33(. )3( الدِّ

)4( ديوان اأبي متام 3: 123.
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لأحمد بن اأبي طاهر طيفور )280هـ(... وغريها.

قة  ابع واخلام�ص الهجريني- اإىل اأّن ال�رضَّ
َّ
اد القرنني الر ما نقَّ

َّ
وقد ذهب معظم النّقاد- ول�صي

؛ فاإذا كان اتفاق القائلني »يف الغر�ص على العموم، كالو�صف 
)1(

ل تكون اإل يف البديع النادر

فاإنَّ  ولنحوهما؛  ا�صتعانًة،  ول  �رضقًة،  ُيَعدُّ  فال  كاء،  والذَّ والبالدة،  خاء، 
َّ

وال�ص بال�صجاعة، 

اعر  وال�صَّ الف�صيُح والأعجُم،  فيها  ي�صرتُك  للعقول،  رٌة  ُمت�صوَّ النُّفو�ص،  رٌة يف 
ِّ
ُمتقر اأموٌر  هذه 

اعرين بالأخذ، اإلَّ  . هذا من ناحيٍة، ومن ناحيٍة اأخرى: ل يحكم على اأحد ال�صَّ
)2(

واملُْفَحم«

ل حني  ل، وهذا ل ُيْعَلم اإلَّ باأن ُيْعَلمَ اأنَّه كان يحفظ قول الأوَّ »اإذا ُعِلمَ اأنَّ الثَّاين اأخذ من الأوَّ

اأن يكون التفاُق من قبيِل توارد  اأخذ منه؛ جلواز  اأنَّه  ُيْخرِبَ هو عن نف�صِه  باأن  اأو  نظمَ قوله، 

.
)3(

قة« اخلواطر؛ اأي جميئه على �صبيل التفاق من غري ق�صد على الأخذ وال�رضَّ

ة: ومن امل�صادر التي اتكاأ عليها اأبو الف�صل لتوليد معانيه )ثقافته الإ�صالمية( 
َّ
2- الثقافة الإ�صالمي

:
)4(

الَّتي اأخذها عن اأبيه وعمه، وبع�ص علماء ع�رضه. ومن ذلك قوله

ُجْملًة  ُحبََّك  ــْرُت  ــَك اأنْ ــْد  َق  
َ
َوَهْبِني �ُضْخَطها 1-  الْعزيَْزِة  ي  نَْف�ضِ ِمــْن  ــُت  نْ ــَوَّ َوَه

�َضَهاَدٍة َجــْرُح  احُلبِّ  يف  يل  اأيْــَن  ها2-َفِمْن  َخطَّ ــــَي  ــــِع َوَدْم ـــالهـــا  اأْم ــَي  ــاِم ــَق ــضَ �

عية؛ اإذ ا�صتخدم م�صطلح  فقد ا�صتقى اأبو الف�صل معنى البيت الثَّاين من ريا�ص العلوم ال�رضَّ

اجلرح، وهذا امل�صطلح )اجلرح والتعديل( من م�صطلحات علوم احلديث الَّتي وقف عندها 

:
)5(

ًا، و�صنفوا فيها امل�صنفات. ومثل ذلك قوله
ّ
العلماء ملي

ــٍل ُمــَعــطِّ ــَد  ــْن ِع ـــْراآُن  ـــُق ال ــَكــاأنــنــي  َف ـــاُن4-  ـــ�ـــضَ َرَم ــــٍذ  ــــَراِب ه ِبـــــالِد  يِف  اأْو 

َه 
َّ
ف�صب له،  النا�ص  جتاهل  من  القريوان  خراب  بعد  حاله  اإليه  اآل  ما  الف�صل  اأبا  �صاء  فقد 

اهلل،  بكتاب  يوؤمُن  كافٍر ل  عند  اأي  ؛ 
)6(

ٍل( )ُمَعطِّ عند  بالقراآن  ابق 
َّ

ال�ص البيت  ُه يف �صدر 
َ

نف�ص

)1( النقد العربي القدمي، الدكتور: اأحمد دهمان �ص 115.  

)2( الإي�صاح للقزويني �ص 573.

)3( الإي�صاح للقزويني �ص 589. 

يوان: ق )24(. )4( الدِّ

يوان: ق )41(. )5( الدِّ

لة: من الفئات الكافرة التي تنكر انقياد الكون للبارئ �صبحانه وتعاىل. )6( املعطِّ
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ه نف�صه اأي�صًا يف عجز البيت نف�صه ب�صهر رم�صان، يف بالد )هرابذ(؛ اأي 
َّ
ول يحتفي به، كما �صب

يء  هد بال�صَّ  واحٍد؛ األ وهو الزُّ
ً
ورتني ت�صريان اإىل معنى يف بالد املجو�ِص عبدة النَّار. وكال ال�صُّ

اأنَّ  اإذ يرى  يه؛  الف�صل يف ذهن متلقِّ اأبو  يثبَتُه  اأن  يريد  قيمته، وهذا ما  اإذا ما جهلت  النَّفي�ص 

القريوانيني يجهلون مكانته ورفعة منزلته.

:
)1(

ة قوله
َّ
ومن املعاين الَّتي ولَّدها اأبو الف�صل من ثقافته الإ�صالمي

ُقــِطــَعــْت يَـــــٌد  ـــَدْت  ـــضَ ـــ� َف اإذا  ــــُر الْــــــبـَـــــَدِن6-  ــــاِئ ــــضَ ــــَلــــَم � ِلــــيـَـــ�ــــضْ

ة يف توليد هذا املعنى؛ اأي  لهذا البيت م�صدران؛ اأحدهما: جلوء اأبي الف�صل اإىل ثقافته العامَّ

ٍة، وهي اأن ُيْقَطَع الع�صو امل�صاُب الَّذي ل رجاء منه حتَّى ل ينتقل املر�ص 
َّ
اتكائه على حقيقٍة طبي

ة، 
َّ
اعر على الثقافة الإ�صالمي ا الثاين فاعتماد ال�صَّ اأمَّ ليمة؛ وهذا ظاهر اللَّفظ. 

َّ
اإىل الأع�صاء ال�ص

قة ثانيًة؛  ارق حّتى ل يعود اإىل ال�رضَّ
َّ

وحتديداً )م�صاألة الق�صا�ص(، فقد اأمر الإ�صالم بقطع يد ال�ص

اأي لي�صلمَ املجتمع من �رضِّه واأذاه. وكذلك الأمر عند اأبي الف�صل الَّذي اأراد اأن يقطَع �صلَتُه 

ُه هذا الغالم جتاه �صيده من مكٍر، فا�صتعار �صورَة 
ُ
باأحد غلماِنِه، بعدما تبنيَّ له حقيقُة ما ي�صمر

د هذه املقاطعة الَّتي ل رجعَة فيها. د التي تغادر ج�صد �صاحبها دونا رجعة؛ ليوؤكِّ
َّ
قطع الي

:
)2(

ومن املعاين التي اأثار بها اأبو الف�صل حفيظة الفقهاء والعلماء قوله

ــري ــاِظ نَ اً  ـــا�ـــرصِ نَ َوْرداً  ــُص  ــِر� ــْغ يَ ـــِع 1-  ـــاِل ـــطَّ ال ـــِر  ـــَم ـــَق ـــالْ َك َوْجـــــنـَــــٍة  يِف 

اأْزهـــــــاَرُه اأْقــــِطــــَف  اأَْن  ــــُع  ــــنَ اأُْم َوالــــتَّــــاِبــــِع 2-  امْلَــــْتــــبُــــْوِع  ـــِة  ـــنَّ �ـــضُ يِف 

ــُه ــَف ــْط َق ــي  ــِت ــَف ــضَ � ــْم  ــتُ ــْع ــنَ َم ـــْم  ـــِل َف اِرِع3-  لــــلــــزَّ ْرَع  الـــــــزَّ اأنَّ  ـــــْكـــــُم  َواحْلُ

رع، وما يت�صل بها من  ٍة تتعلَّق باأمور الزَّ
َّ
ابق اإىل م�صاألٍة فقهي

َّ
لقد اأ�صار اأبو الف�صل يف قوله ال�ص

:
)3(

ارع يف غري اأر�صه. وقد اأجاب بع�ص املغاربة اأبا الف�صل بقوله حقوق الزَّ

يوان: ق )45(. )1( الدِّ

يوان: ق )ك(. )2( الدِّ

)3( هذا القول وما يليه من اأقوال ورد يف اأنوار الربيع يف اأنواع البديع، ابن مع�صوم املدين، حتقيق: �صاكر هادي �صكر، مكتبة 

العرفان، كربالء- العراق، ط1، 1388هـ- 1983م، 2: 267، نفح الطيب 3: 374، نفحة الريحانة، حممد اأمني بن ف�صل اهلل 

املحبي، حتقيق: عبد الفتاح، مطبعة عي�شى البابي احللبي و�رصكاه، ط1، 1387هـ- 1968م، 2: 283.
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ــُم ــتُ ــْل ُق َمــــا  احُلــــْكــــَم  اأنَّ  ــلَّــْمــُت  ــارِع�ــضَ ــــِن الــ�ــضَّ ـــــذي نُـــ�ـــصَّ َع ــــَو الَّ وه

ـــُه ـــَف ـــْط ـــٌة َق ـــَف ـــضَ � 
ْ
ارِعفـــكـــيـــَف تـَـــْبــــِغــــي ـــــزَّ ـــــال ــــــوُّ ب ــــــْدُع َ هـــــا امل وَغـــــْرُ

ُّ التَّلم�صاينُّ )ت 601هـ( فقد قال:
يُخ احلافظ اأبو عبد اهلل التَّن�صي ا ال�صَّ اأمَّ

ــٌث ــَح ــْب َم ُقــْلــتُــُم  ــــْد  َق ـــــِذي  الَّ َذا  ــِعيِف  ــام ــضَّ ــ� ال ـــى  ـــَل َع ــــاٌم  ــــه اإيْ ـــِه  ـــْي ِف اإْذ 

ــاً ــق ــَل ــْط ـــــُه ُم ــــَم لَ ــــْك ـــْمـــتُـــُم احُل ـــلَّ ـــارِع�ـــضَ الـــ�ـــضَّ َعـــــِن  ـــصَّ  ـــ� نُ َذا  ـــــــْرُ  َوَغ

ة بقوله :
ّ
واأجاب بع�ُص احلنفي

ــا ــنَ ــِم ــْك ُح يِفْ  احُلــــــبِّ  اأهــــــَل  ـــِعلأنَّ  ـــَوا�ـــضِ ال ـــا  ـــنَ ِع ْ ـــرصَ � يِف  ـــا  ـــُدنَ ـــْي ـــِب َع

ـــا ـــَدنَ ـــْن ِع ــــُه  ل ُمــــْلــــَك  ل  ــــُد  ــــْب ــــَع ـــــِعوالْ ــــيِّــــِد املـَــــان ـــــُه ِلــــلــــ�ــــضَّ ـــــَحـــــقُّ َف

واأخرياً قال بع�ص املغاربة رّداً على اأبي الف�صل:

ــِل الـــَوِزيْـــر الَّـــذي ــ�ــضْ ــَف ــــي ال ُقُقـــْل ِلأب ــــرصَّ ــــ� ــــا ال ـــــِه مــــْغــــِربَــــنَ ــــى ب ــــاه بَ

ــى ــنَ اجَل َواأَرْدَت  ــاً  ــم ــْل ُظ ـــَت  )1)َغـــَر�ـــضْ
ـــــرٍق َظــــــــالٍ َحــــــــقُّ ـــــِع َوَمــــــــا ل

)2(
ة قوله:

َّ
ومن تلك املعاين التي ولََّدها اأبو الف�صل من ثقافتة الإ�صالمي

لَهْم َخــاَلَق  ل  اأُنَا�ضاً  َمَدْحَت  َقالُوا:  ــــــَواَع الأَزاهـــــْر1ِ-  ــُب اأنْ ــضِ ــا� ــنَ َمـــْدحـــاً يُ

ــٌل َرُج ــي  ــِن اإنَّ ــْويِن  ــِذلُ ــْع تَ َفــُقــْلــُت: ل  ـــِر2-  ـــاِزيْ ـــنَ َر اأْعــــنــــاَق اخْلَ ــــُد الـــــدُّ ــــلِّ اأَُق

رَّ اأعناَق اخلنازير«، اإىل قوله : )طلُب العلِم فري�صٌة  فقد اأ�صار اأبو الف�صل بقوله: »اأقلُِّد الدُّ

.
)3(

هب(  واللُّوؤلوؤَ، والذَّ
َ
 عنَد غرِي اأهِلِه كُمَقلِِّد اخلنازيِر اجَلْوَهر

َ
ِلٍم، ووا�صُع العلم

ْ
على كلِّ ُم�ص

(. �صن البيهقي ج6 رقم  احلديث 11318،   لعرٍق ظامٍل حقٌّ
َ

يف )من اأحيا اأر�صًا ميتًة فهي له، ولي�ص )1( اإ�صارة اإىل احلديث ال�رضَّ

�صن الرتمذي ج 3 رقم احلديث 1378.

يوان: ق )ز (. )2( الدِّ

ابق 
َّ

)3( �صن ابن ماجة، باب ف�صل العلماء واحلّث على طلب العلم، رقم احلديث 224. وقد روى القزويني احلديث ال�ص

هب  كالآتي: »عن اأن�ص بن مالك  قال، قال ر�صول اهلل : وا�صع العلم يف غري اأهله كاملعلق اجلوهر، والّدّر، والذَّ

على اأعناق اخلنازير«. التدوين يف اأخبار قزوين، الرافعي، 3: 174- 175، على اأيِّ حاٍل يعدُّ هذا احلديث من الأحاديث 

ال�صعيفة. جامع بيان العلم وف�صله، لبن عبد الربِّ، حتقيق: اأبو الأ�صبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، اململكة ال�صعودية، 

ط3، 1418هـ- 1997م، 1: 453، رقم احلديث )710(.

هب«. وقد روي احلديث وفق الآتي: »وا�صع العلم يف غري اأهله، كمقلِّد اخلنازير اللُّوؤلوؤ والذَّ  

Abi_elFadl_Book.indb   225 18/5/10   11:17 AM



226

َفَها يف �صعره اأح�صن  ًة، ا�صتطاع اأن ُيَوظَِّ
َّ
فًا ثقافًة اإ�صالمي وجممل القول: اإّن اأبا الف�صل كان مثقَّ

ية الغر�ص بطريقٍة  توظيٍف؛ اإذ جاءت معانيِه خفيفًة، ر�صيقًة، بعيدًة عن التكّلف والت�صنع، موؤَدِّ

ِة، من 
َّ
يني ة من املعاين الدِّ ٍة، تومئ اإىل �صاعريَِّة مبدِعِها الَّذي ا�صتطاع اأن يولَِّد معانيه اخلا�صَّ

َّ
فني

.
ّ
َه املعنى الأ�صلي دون اأن ي�صوِّ

ر  تعذُّ اإىل  ِة: قوله م�صرياً  العامَّ بثقافِتِه  ُم�صتعينًا  الف�صل  اأبو  الَّتي ولَّدها  اللَّطيفِة  املعاين  ومن 

د األَّ يكون باملكان الَّذي يكون فيه اأبو الف�صل، متامًا كما  اللِّقاء بينه وبني احلبيب الَّذي يتعمَّ

:
)1(

ر اجتماع امل�صاف والتَّنويِن يف الوقِت نف�صه، فقد قال يتعذَّ

ـــنْيُ يَـــِل لَــْيــ�ــصَ   
َّ
ـــي ـــَل َع ِتٍّ  بَــــــْدُر  ــِه الــظــنــْوُن1-  ــْي ـــــْوُت ِف ــا َرَج ــَم ــْي َخــــاَب ِف

َكا ـــْن  اأُك َلْ  اإْن  ــاَلِف  ــِخ ــْل ِل ــبــاً  َطــاِل يَــُكــْوُن2-  َل  اً  ـــا�ـــرصِ َح ُكــْنــُت  َواإْن  َن 

َحتى ـــطُّ  َق ــِقــي  ــتَ ــْل نَ َمـــا  َذا  ــى  ــَل ــَع َف ـــُن3-  ـــِويْ ـــن ـــتَّ ــــاُف َوال ـــى امْلـُـــ�ــــضَ ـــالَق ـــتَ يَ

ف،  ف والتََّلطُّ
ُّ
ف ثقافته النَّحويَّة، لتوليد هذا املعنى الَّذي اأراد به التَّّظر اعر يوظِّ فها هو ال�صَّ

 الَّذي ل يجيز 
ِّ
ي، اعتماداً على معرفته بعلِم النَّحو العربي اإ�صافة اإىل تثبيت املعنى يف ذهن املتلقِّ

اجتماع التنوين مع الإ�صافة.

3- املعاين املبتكرة: ولبدَّ للباحِث يف هذا املو�صع من الإ�صارة اإىل املعاين اجلديدة الَّتي ابتكرها 

ٍة اأخرى، كما جتدر الإ�صارة اإىل تلك املعاين 
َّ
اعر بنف�صه من دون التِّكاء على اأيِّ مرجعي ال�صَّ

ِة اخرتاِع 
َّ
َعْت يف �صعر غريه. وقد اأ�صار ابن الأثري اإىل ق�صي اعر، وُو�صِ الَّتي اأُِخَذْت من ال�صَّ

دة،  املتجدِّ ُيْعرَثُ عليه عند احلوادِث  َا  اإنَّ املبتدع  املعنى  اأّن  راأى  اإذ  ائر؛ 
َّ

ال�ص املثل  املعاين يف 

ُج من غري �صاهِد حاٍل- على حدِّ قوله- فهي 
َ
َتْخر

ْ
ا املعاين الَّتي ُت�ص ، اأمَّ

)2(
ارئة والأمور الطَّ

ابق ميكن حتديد املعاين املخرتعة عند اأبي 
َّ

. وا�صتناداً اإىل قول ابن الأثري ال�ص
)3(

اأ�صعُب مثاًل

اعر من احلالِة احلا�رضِة اأو  الف�صل البغدادي. وتاأتي يف مقدمتها املعاين الَّتي ا�صتنبطها ال�صَّ

يوان: ق )43(. )1( الدِّ

)2( املثل ال�صائر 1: 303.

)3( املثل ال�صائر 1: 307.
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:
)1(

من املوقف الطارئ. فهاهو يقول لأنا�ٍص ل يراهم كفئًا له، َدَفَعْتُه الوحدُة ملجال�صتهم

ــاِئــبــاً  �ــضَ ُقـــْربَـــُكـــُم  اأَرى  اإْن  ـــا  َم ــــص1ِ-  ــــا� ــــنَ اأْج َغـــــــْرُ  يِل  ـــــــُم  ـــــــتُ َواأنْ

ــي ــِن اأنَ ِعــْنــَدَكــْم  ــي  ــضِ ــْو� ــُل ُج َوَمــــا  ــي2-  ُجــالَّ�ــضِ بَــْعــ�ــصِ   ِمــــْن  كــــْم  اأُعــــدُّ

ــْم ــُك ــنَ ــْي بَ ـــا  َم اأْجـــِلـــ�ـــصُ  ــي  ــِن ــن ــِك لَ ـــص3ِ-  ـــا� ـــنَّ ال ــــــــَدِم  َع ــــــْن  ِم  
ً
تَـــَعـــلُّـــال 

ة باأبي  ، وحالٍة �صعوريٍَّة خا�صَّ فهذا املعنى من املعاين املخرتعة لأنَّه ي�صري اإىل موقٍف خا�صٍّ

القريوان  خراب  اإىل  اأ�صار  عندما  الأمر  وكذلك  معنى.  من  ينا�صبها  ما  لها  ابتدع  الف�صل، 

:
)2(

بقوله

َفَحالُها َواُن  ـــْرَ ـــَق ال  
َّ
ــي ــَل َعَ ــْت  ــالَ َح ُمنَغَّ�ُص1-  ــهــَو  َف الــَعــْيــ�ــَص  ــْدُت  ــه َع ــا  ــمَّ َع

ــــٌد َزاِئ يـَــــْوٍم  ُكـــلِّ  يِف  ــا  ــه ــَرابُ ــخ َف ــهــا تَــْنــُقــ�ــُص2-  ــْي ـــْوِر ِف ـــُم ـَــْع ــبَــابَــُة امل َو�ــضُ

اأودت  الَّتي  اأثناء فتنة القريوان  ا�صتنبط هذا املعنى من احلالة امل�صاهدة يف  الف�صل قد  فاأبو 

الفتنة  هذه  ف  يوظِّ اآخر  مو�صٍع  وهاهو يف  احل�صاريَّة.  معاملها  فيها، وطم�صت  وَمْن  باملدينة 

لتوليد طائفٍة من املعاين؛ اإذ يقول م�صرياً اإىل �رضورة بقائه يف هذه املدينة املنكوبة بعد رحيل 

:
)3(

�صلطانها منها

ُْوَرٌة ــــرصَ � امْلـُــَقـــاِم  يِف  يِل  ــٍف  ــنِّ ــَع َوُم ــاُن1-  ــَط ــل ــضُ ـــــا ِبــهــا � ــــْرََواِن َوَم ــــَق ــــال ِب

ٍة ــزَّ ِع ــْن  ِم َوَكـــْم  ِبها  ــهــَواَن  ال ــَقــى  األْ ـــَواُن2-  ـــاِل ه َج ـــرِّ ــا نَــْحــَو ال ــَه ــاَق ــضَ ـــْد � َق

ِعي َمْو�ضِ ِفْيها  الإْح�َضاِن  َعَلى  َجِهُلوا  ــاُن3-  ــضَ ــ� ــُع ِعــْنــَدهــْم اإْح ــَف ــْن ــــاَن يَ ـــْو َك لَ

ومن ذلك اأي�صًا:

بـَـْحــِرِه يِف  ُلُه  َف�ضْ يَْنُق�ُص  رُّ  الـــدُّ َمــا  ــاُن5-  ــت ــْي احْلِ َقـــــْدَرُه  ـــِرُف  ـــْع تَ ــ�ــَص  ــْي لَ اأْن 

َعــْرُفــُه يَْبطُل  امْلِ�ْضُك  َولَْي�َص  ــالَّ  َك الْــــِغــــْزلُن6-  ــهــا  ــَجــهــِل ِب ــُه  ــْت ــَع ــيَّ ــضَ � اإْن 

بُُزوِغها  ِعْنَد  ْم�ِص  ال�ضَّ ْوِء  �ضَ َعْيُب  َما  الــُعــْمــيَــاُن7-  نُـــْوَرهـــا  ـــــْدِرُك  يُ ــ�ــَص  ــْي لَ اأْن 

يوان: ق )21(. )1( الدِّ

يوان: ق )23(. )2( الدِّ

يوان: ق )41(. )3( الدِّ
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ا َولََّدها من املوقف الَّذي كان فيه، فهي  ابق اإنَّ
َّ

اعر يف الن�صِّ ال�ص فاملعاين الَّتي جاء بها ال�صَّ

ة يف ذلك الوقت، فبعد اأن كان ذا من�صٍب و�صيادٍة عند ملك القريوان، 
َّ
تعربِّ عن حالِتِه النَّف�صي

ت  داً من كلِّ تلك امليزات، بل تغريَّ
َّ
ر ادة واأكابِر القوم، اأ�صبح جُمَ

َّ
ٍة بني ال�ص

َّ
ٍة اأدبي

َّ
وذا مكانٍة �صيا�صي

معاملُة القريوانيني له؛ اإذ َراأَوا اأنَّه كان اأحد الأ�صباب املبا�رضة الَّتي وقفت خلف هذه الفتنة.

ومن �صواهد جلوء اأبي الف�صل اإىل حا�صة الب�رض يف توليد بع�ص معانيه اأي�صًا، قوله يف و�صِف 

:
)1(

غالٍم جميٍل تلبيًة لرغبة الثعالبي

اً ْ
ــــِغــــر �ــــضَ ـــْقـــُت  َعـــ�ـــضِ اإينِّ  ـــــــَمـــــــاُل1-  اجْلَ ــــــِه  ــــــْي ِف َدبَّ  َقـــــــد 

ــــ الْ ــــَث  ــــِديْ َح ــي  ــضِ ــ� ــْف يُ َوَكــــــاَد  لُل2-  ــــــــــدَّ ـــــُه ال ـــــن ـــــْوِل ِم ـــــ�ـــــضُ ـــــُف ـ

ـــ ــْج ــه ال ـــــــُرِق  ُط يِف  ـــــرَّ  َم ـــــْو  لَ ــــــالُل3-  ــــــــــــــــــــرَتاُه �ــــــضَ ـــــــــِر لْع ـ

اغـــــــــــرِتاراً ِفــــــْيــــــِه  َوتـــــــــــاَه  ـــــاُل4-  ـــــضَ ـــــِو� الْ ــــُه  ــــث ــــِغ يُ َلْ  لـَـــــــْو 

ـــــامـــــاً مَتَ ــــــــــــْدراً  بَ يـُـــــريــــــَك  هـــــالُل5-  َوْهـــــــــــَو  ـــــِن  ـــــ�ـــــضْ احُل يِف 

ومن املعاين املخرتعة الَّتي تدلُّ على �صاعريَِّة اأبي الف�صل، وُبعِد نظره، وقدرته على خلق 

املعاين من دون �صاهد حال، قوله ُمَعلِّاًل ظهوَر الِعذاِر على �صفحة خدِّ غالٍم مليِح الوجه، بغباٍر 

:
)2(

اأثارتُه العيوُن الَّتي رك�صت يف ميدان ذلك الوجه ال�صبيح. فقد قال

ــــْد اخْلَ َعـــَلـــى   
ْ
ــي ــِق ــْل ــُم ــْل ِل ـــُت  ـــْل ُق ـــــاَرا1-  ـــــَم ِخ َوْرٍد  ـــــــْن  ِم ــــــــــِن  َديْ

ـــ ــ�ــضْ ــُع ال ـــى  َعـــَل ـــلَّ  �ـــضَ ــــــِذي  َوالَـّ ــــَفــــاَرا 2-  ــــْحــــِظ �ــــضِ ــــالــــلَّ ــــْاِق ِب ــــضَ ــــ� ـ

َخـــْد َعـــَلـــى  ـــْدُغ  ـــ�ـــضُّ ال ـــَل  ـــبَ ـــضْ اأ� ـــــــــذاَرا3-  ِع ــــٍك  ــــضْ ــــ� ِم ِمـــــــْن  ِدَك 

حــتــى ــــَل  ــــْي ــــلَّ ال اأَعـــــــــاَن  اأْم  ـــــاَرا ؟4-  ـــــه ـــــن ـــــُل ال ـــــْي ـــــلَّ ـــــَر ال ـــــه َق

ـــ ــضْ ــ� احْلُ ـــــَرى  َج ــــَداٌن  ــــْي َم ـــــاَل  َق ـــــَداَرا5-  ـــــتَ ـــــضْ ـــــا� ـــــِه َف ـــــْي ـــــَل ـــــــُن َع

ُعـــــيـُــــْوٌن ِفـــــْيـــــِه  ــــْت  ــــضَ ــــ� َرَك َفــــــــــاأثَــــــــــاَرتــــــــــُه ُغـــــــــبـَــــــــاَرا6- 

وِر النَّادرِة الَّتي قلَّما يهتدي اإليها �صاعر، وهي تدلُّ  ورُة يف البيت الأخري ُتَعدُّ من ال�صُّ فال�صُّ

يوان: ق )34(. )1( الدِّ

يوان: ق )13(. )2( الدِّ
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 حالوًة وطالوة. وهذا 
َ
عر ّنٍح، واإح�صا�ٍص مرهٍف، وطبٍع �صليٍم، كما اأنَّها متنُح ال�صِّ على خياٍل جُمَ

 ل منا�َص منه؛ 
ٌ
ور، والن�صج على منوالها؛ وهو اأمر عراء اإىل حماكاِة مثِل هذه ال�صُّ ما يدفع ال�صُّ

ابقني 
َّ

عراء ال�ص اعر من التاأّثر مبن �صبقه، والتاأثري مبن تبعه. فكما تاأّثر اأبو الف�صل بال�صُّ اإذ لبدَّ لل�صَّ

عراء،  ، وغريهم من فحوِل ال�صُّ ، واأبي متام، واأبي نوا�ص، وابن املعتزِّ فاء، والبحرتيِّ
َّ
ِّي الر كال�رضِّ

اإذ  1007-1080هـ(؛  با�صا  )منجك  الف�صل  اأبي  معاين  حاكوا  الَّذين  فمن  بعده،  جاء  مَبْن  اأّثر 

:
)1(

قال

ْحُب �ضَ ول  اأنــيــ�ــَص  ل  ِديَــــاٍر  ـــٍر لَــْيــ�ــَص يــْعــتــبـُـُه الــَعــْتــُبنَــزيْــُح  ـــُب َده َوَعـــاِت

ــَحــْت َخــلــيَّــًة ــاِم اأ�ــضْ ــضَّ ــ� ــال ـــُه ب ـــاِزلُ ـــنَ الَقْلُبَم اإْذ �َضاَر َعْن ج�ْضِمِه  َحَكْت ج�ْضَمُه 

ِه الَّذي �صاغه اأبو الف�صل، وعلى  ابقَة يف املو�صوع نف�صِ
َّ

فقد �صاغ منجك با�صا ق�صيدَتُه ال�ص

:
)2(

وّي عينه؛ فقد قال اأبو الف�صل
َّ
الوزن نف�صه، والقافية ذاتها، والر

�ُضْحَرًة ِط  بال�ضَّ ْعُت  َودَّ َمْن  اأنْ�َص  َوَلْ  ْكُب4-  الرَّ َوا�ْضتَْعَجَل  احْلَــاُدْوَن  َد  َغــرَّ َوَقــْد 

ــَو ُغــْربــٍة  ــْح ــٌر نَ ــاِئ ــاِن هـــَذا �ــضَ ــَف ــْي الَْقْلُب5- اأِل ــْدِرِه  �ــضَ َعــْن  �َضاَر  ُمِقْيٌم  َوهــَذا 

اعرين. فعجز البيت الثَّاين يكاد يكون واحداً عند ال�صَّ

الف�صل معناه  اأبي  اأخذ من  ؛ فقد 
)3(

مادي ت 1037هـ( ال�صَّ وكذلك الأمر عند )م�صطفى 

:
)4(

اك�صُة يف ميدان الوجه ال�صبيح، فقال
َّ
ه فيه ظهور العذاِر بغباٍر اأثارته العيوُن الر

َّ
الَّذي �صب

ُه خــــدُّ ر  تـــعـــذَّ اإذا  ـــيـــَب  احلـــب ــا الأْكـــــَداُراإنَّ  ــاَره ــبَ ــِه ُغ ــْي ــَل ــْت َع ــ�ــضَ ــَف نَ

ـــٍم ـــاِع ـــــدٍّ نَ  َخ
ِّ
ـــي ـــِق ـــنَ ــــــا ُمــــْغــــَرٌم ب ـــاُراأنَ ُغـــبَ ـــِه  ـــْي ـــَل َع َمــــا  ــاً  ــن ــضْ ــ� ُح تَّ  ــــْد  َق

اإىل  الإ�صارة  قلِّي )527هـ(، وقد �صبقت  ال�صِّ ابن حمدي�ص  الف�صل  باأبي  تاأّثروا  الَّذين  ومن 

)1( خال�صة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�رض، املحبي، دار �صادر، بريوت- لبنان، 4: 412.

يوان: ق )ب(. )2( الدِّ

، برع يف البيان، وبرز يف كثري 
ِّ
 الدم�صقي

ِّ
مادي احلنفي يد حممد املعروف بال�صَّ

َّ
يِد ح�صن بِن ال�ص

َّ
يد م�صطفى بُن ال�ص

َّ
)3( ال�ص

ة �صنة 1137هـ. �صلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�رض حممد  من الفنون، كان ع�صوراً لطيفًا ذا هيبة. تويف يف ذي احلجَّ

خليل املرادي، حتقيق: اأكرم ح�شن العلبي، دار �شادر، بريوت، ط1، 1422هـ- 2001م، 4: 208- 212.

)4( �صلك الدرر 4: 210.
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)العفيُف  اأي�صًا  ومنهم  عراء.  ال�صُّ من  �صبقه  مبن  الف�صل  اأبي  تاأثُّر  عن  احلديث  اأثناء  يف  ذلك 

:
)1(

التلم�صايّن ت: 690هـ( الذي قال

بها َجــَمــْعــُت  لَــْو  ــُدوٍد  ــضُ � ليايل  ـــرَّت  ــِجَم ــُه َعــَلــى جُلَ ــْن ــُفــٌن ِم ـــَرْت �ــضُ ــعــي َج َدْم

َغَرقي َعَلى  اآَمــاِقــي  َفْي�ِص  ِمــْن  اأ�ْضَفْقُت 

َرَمقي ــَوى  �ــضِ منّي  نى  ال�ضَّ يُــَخــلِّ  َوَلْ 

َوالأَرِق بالتَّ�ْضِهْيِد  الـــنَّـــْوَم  َل  َوبَـــــدَّ

ُحَرِق ِمْن  ْيِف  الطَّ ْيِف  ِل�ضَ َفتَْحُت  قْد  ــِجَكْم  ــِل يَ َوَلْ  ــُه  ــْن َع ــى  ــنَ ــثَ فــانْ ــى  ــنَ ُ امل بـَـــاَب 

َث  عراء، ومن الَّذين �صبقوا اإليه اأبو الف�صل عندما حتدَّ فهذا املعنى من املعاين املتداولِة بني ال�صُّ

موِع  الدُّ لذرف  ذلك  فدفعه  مَتَلََّكُه،  الَّذي  احلبِّ  ب�صبب  البتََّة  تفارقه  ل  الَّتي  القلِق  عن حالِة 

:
)2(

الِغِزار، حتَّى خ�صي على نف�صه من الغرِق يف جلج تلك الدموع. فقد قال

ـــِه َزْوَرِت ِطْيِب  ــْن  ِم اأَنْ  لْ  َزاَريِن  اإْن  ـــَرِق 1-  احُل ِة  ــدَّ ــضِ � ـــْن  ِم اأَنْ  َلْ  ــا  ــَف َج َواإْن 

َراِقــَدٍة   ُ ْ
ــر َغ ُجــُفــْويِن  اِل  الِْو�ضَ َفِفي  قَلِق 2-  ــْن  ِم الــِهــْجــَراِن  َويِف  ُْوِر  ــرصُّ ــ� ال ــَن  ِم

ي نََف�ضِ َعال  اإْن  َحريْقاً  لأَْخ�َضى  اإينِّ  ــَرِق3-  ــَغ الْ ــَن  ِم ــي  ــِع َدْم َجـــَرى  اإْن  ــي  ــِق َواأتَّ

ِة اأبي الف�صل 
َّ
ًة على غرار ثنائي

َّ
ا )اأحمد بن �صاهني القرب�صي ت: 1035هـ( فقد َنَظمَ ثنائي اأمَّ

:
)3(

�صكاًل وم�صمونًا و�صف فيها معّذراً قال فيها

ـــَب اجَلـــَمـــاُل بــوْجــهــِه ـــتَ ٍر َك ــــذَّ ــــَع ــِجَوُم ٍج َوُمـــَدلَـّ َّ ــْطــَريْــِن بَــــنْيَ ُمـــ�ـــرصَ �ــضَ

ــــِه َولَـــــــْوَن ِعـــــــَذاِرِه يْ ــــدَّ ــــاأنَّ َخ ــــَك ــِجَف ــْفــ�ــضَ بَــنَ ــصِ  ــا� ــيَ بَ يِف  ــَح  ــتَّ ــَف تَ َوْرٌد 

الف�صل  اأبي  قول  ر 
َّ
فقد كر �صيئًا،  الف�صل  اأبو  اأورده  الَّذي  املعنى  يزد على  مل  �صاهني  فابن 

ويِّ عينه الَّذي 
َّ
ل، وفوق هذا وذاك نظم على البحر نف�صه، والر نًا له �صدر البيت الأوَّ مِّ ُم�صَ

)1( اأعيان الع�رض واأعوان الن�رض، خليل بن اأيبك ال�صفدي، حتقيق: طائفة من الأ�صاتذة، دار الفكر املعا�رض، بريوت- لبنان، 

دار الفكر دم�شق- �شورية، ط1، 1418هـ- 1998م، 5: 370.

يوان: ق )28(. )2( الدِّ

)3( خال�صة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�رض 1: 216.
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:
)1(

نظم عليه اأبو الف�صل ثنائيته الَّتي جاء فيها

مِبَ�ْضِكِه ــاُل  ــَم اجَل نـَـَقــ�ــَص  ٍر  َوُمـــَعـــذَّ ــا 1-  ََّج ــرصَ ــ� َخـــــّداً لَـــُه ِبـــــَدِم الــُقــلــْوِب ُم

ــِه ــْوِن ــُف ُج ــَف  ــْي ــضَ � اأنَّ  ــَن  ــقَّ ــيَ تَ ـــا  َّ مَل بَنَْف�َضَجا2-  الــنِّــَجــاَد  َجــَعــَل  نـَـْرِجــ�ــٍص  ــْن  ِم

ذلك  ومن  له،  معا�رضين  اآخرين  �صعراء  مع  الف�صل  اأبو  فيها  ا�صرتك  اأخرى  معاٍن  وهناك 

اعرين  ا�صرتاكه مع اأبي من�صور الثعالبي )ت: 429هـ( باملعنى التَّايل �صكاًل وم�صمونًا؛ فكال ال�صَّ

:
)2(

عر الذي نبت فيه. فقد قال اأبو الف�صل ه ك�صوف البدِر بوجٍه ح�صٍن �صانه ال�صَّ
َّ
�صب

ــانَــُه �ــضَ ــــــْد  َوَق ــــْدُر  ــــبَ ال ـَـــا  كــــاأمنَّ ــــْدِر1-  ــــبَ ال لَــــْيــــَلــــِة  يِف  ــــْوُفــــُه  ُكــــ�ــــضُ

َوْجـــهـــُه ــٍن  َحــ�ــضَ ـــــالٍم  ُغ َوْجــــــُه  ــِر2-  ــْع ــضَّ ــ� ـــُة ال ـــَم ـــْل ـــِه ُظ ـــْي ـــَل َجـــــــاَرْت َع

:
)3(

ا الثعالبي فقد قال اأمَّ

بََدا الُك�ُضْوِف  اأ�ــرْصِ  يِف  البَْدِر  اإَل  ـــَدِراُنُْظْر  ـــَق َوال اهلِل  ــاِء  ــضَ ــ� ــَقَ ِل ــِلــمــاً  ــتـَـ�ــضْ ُمــ�ــضْ

َعــَلــى اأَدلَّ  ــْوٍق  ــضُ ــ� ــْع َم َوْجــــُه  َعِركـــاأنَّـــُه  بال�ضَّ ـــُر  ْه ـــدَّ ال َفـــابْـــتـَــاَلُه  ــِه  ــاِق ــ�ــضَّ ُع

 يف يتيمته اإىل اأّنه قال هذين البيتني عندما كان يف �صباه، واإن �صحَّ هذا 
ُّ
وقد اأ�صار الثَّعالبي

، واأبو الف�صل املتاأّثر؛ لأنَّ اأبا الف�صل كان قد اجتمع مع الثَّعالبي يف 
َ
الكالم كان الثعالبي املوؤثِّر

اإذ كان عمره يف  ني�صابوَر قرابة �صنة )410هـ(؛ اأي عندما دخَل الثعالبي مرحلَة ال�صيخوخِة؛ 

ا اأبو الف�صل فلم يكن يف ذلك احلني قد جتاوز اثنتني وع�رضين �صنًة؛  ذلك احلني �صتني عامًا. اأمَّ

اإذ كانت ولدته يف �صنة 388هـ.

ومن ذلك اأي�صًا ا�صرتاك اأبي الف�صل مع ابن زيدون )ت: 463هـ( يف املعنى الَّذي �صبها فيه 

الّطل  قطرات  اأثقلته  غ�صنًا  الف�صل  اأبو  فقد و�صف  العنق؛  مائِل  باإن�صاٍن  والأزهار  الأغ�صان 

 
)4(

بقوله:

َعَلى يِْب  ال�رصَّ اأيِْدي  �رَصَبَْت  َقْد  ُن  ــــــــــِه َفــــــــرَتَاُه َمــــاِئــــَل الْـــُعـــنُـــِقَوالُغ�ضْ اأْوَراِق

يوان: ق )ج(. )1( الدِّ

يوان: ق )19(. )2( الدِّ

هر 5: 21. )3( يتيمة الدَّ

يوان: ق )26(. )4( الدِّ
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لقد اأثقلت قطرات املطر املنهمرة ذلك الغ�صن، فاأّدت اإىل تديل اأوراقه، فبدا عندئٍذ ذا عنق 

ابق، اإلَّ اأنَّه مل ي�صف غ�صنًا، بل 
َّ

ا ابُن زيدون فلم يبتعد كثرياً عن معنى اأبي الف�صل ال�ص مائل. اأمَّ

 
)1(

هراء ذات الأعناق املنحنية اإثر امتالء تيجانها بقطرات النَّدى: و�صف اأزهاَر مدينة الزَّ

ــٍر ــن َزه َ ِم ْ
ــني ــَع ــتـَـِمــْيــُل ال ــا يـَـ�ــضْ ـــاَل اأْعــنَــاقــانـَـْلــهــو مبَ ــدى فــْيــه حــتَّــى َم ــنَّ ـــاَل ال َج

فاقت  للمعنى  ابن زيدون  اأنَّ ك�صوة  اإلَّ  يكاد يكون واحداً،  اعرين  ال�صَّ فاملعنى عند كال 

بيعة  ك�صوة اأبي الف�صل جماًل وروعًة؛ اإذ ي�صعر القارئ من خالل بيت ابن زيدون بجمال الطَّ

فراح  بيعِة،  الطَّ بجمال  اأُْعِجَب  اعرين  ال�صَّ كال  فاإنَّ  اأمٍر  من  يكن  ومهما  اذ.  الأخَّ ة 
َّ
الأندل�صي

ئي�ص امل�صاهدة، وعلى 
َّ
ورة اجلميلة الَّتي كان م�صدُرها الر ُلها اإىل اأن اهتدى اإىل تلك ال�صُّ يتاأمَّ

ورِة اأن يكون قد تاأثَّر اأحدهما بالآخر. هذا لي�ص بال�رضَّ

قد  كانوا  عراء  ال�صُّ م�صاهرِي  من  اثنني  اإىل  �رضيعًا  ولو  الإ�صارة  من  لبدَّ  املطاف  نهاية  ويف 

 -560(  
ّ
عربي بن  ين  الدِّ حميي  من  كلٌّ  اأودَع  اإذ  الف�صل؛  اأبي  �صعِر  من  �صيئًا  َهم 

َ
�صعر نوا  �صمَّ

638هـ( و)ابن نباتة امل�رضّي 686-768هـ( عبارَة اأبي الف�صل )حممول على احلدق( الَّتي قالها يف 

:
)2(

�صياق ق�صيدٍة طويلٍة جاء فيها

َعالِنيًَة  َفاْهُجْر  اأْو  �ِضْئَت  اإَذا  ْلِني  ــــَدِق�ضِ ــى احْلَ ــَل ـــُمـــوٌل َع ــــَك حَمْ ــلُّ َذِل ــُك َف

ين بن عربي ق�صيدًة بلغت اأحد ع�رض بيتًا على البحر نف�صه، والقافية  فقد قال حميي الدِّ

:
)3(

وي عينه، جاء فيها
َّ
ذاتها، والر

ــُه لَ يَـــكـــْوُن  اأْو  ِمــْنــُه  َكــــاَن  َمـــا  ــــَدِقَفــُكــلُّ  ــى احْلَ ــَل ـــُمـــوٌل َع ـــاِرِه حَمْ ـــَك َ ـــَن امل ِم

ا ابُن نباتة فقد قال يف رثاء ولٍد له مات �صغرياً، ق�صيدًة بلغت ثمانيًة وثالثني بيتًا على  اأمَّ

:
)4(

البحر نف�صه، والقافية ذاتها، والروي عينه اأي�صًا، وقد جاء فيها

احللبي، م�رص، ط1 1351هـ-  البابي  الرحمن خليفة، مطبعة م�شطفى  ابن زيدون، حتقيق: كامل كيالين، عبد  ديوان   )1(

1932م. �ص 257.

يوان: ق )26(. )2( الدِّ

)3( ديوان ابن عربي، �رصح وتقدمي: نواف اجلراح، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1، 1999م، �ص 324.

)4( ديوان ابن نباتة امل�رضي، دار اإحياء الرتاث، بريوت- لبنان، �ص 347.
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نََعا �ضَ َمــا  والتَّ�ْضِهْيُد  ــُع  ْم ــدَّ ال نََع  ـــــَدِقِليَ�ضْ ـــك حَمْـــُمـــوٌل َعــَلــى احْلَ ــــاإنَّ ذل ف

رين،  مني اأم متاأخِّ عراء، �صواء اأكانوا متقدِّ فوة: اإّن اأبا الف�صل �صاأنَُّه �صاأُن الكثريين من ال�صُّ وال�صَّ

لي�ص مبعزٍل عن عملية التاأّثر والتاأثري الَّتي ل منا�ص منها، فكما تاأثَّر مبن �صبقه اأثَّر مبن حلقه، وهذا 

عِر من وزٍن، ولغٍة،  ًة. فكلُّ �صاعٍر اإ�صافًة لمتالكه مقومات ال�صِّ عراء كافَّ حكٌم عاٌم على ال�صُّ

، كي 
)1(

مني، وحفظها وروايتها اإن اأمكن ذلك وخياٍل- لبدَّ له من الّطالع على اأ�صعار املتقدِّ

ْعِر فحاًل   يف قري�ص ال�صِّ
ُ
اعر ؛ اإذ قال: »لي�صرُي ال�صَّ

ِّ
ي�صرَي �صاعراً فحاًل على حّد تعبري الأ�صمعي

ُل  حّتى يروي اأ�صعار العرب، وي�صمَع الأخبار ويعرَف املعاين، وتدوَر يف م�صاِمِعِه الألفاظ. واأوَّ

ذلك اأنَّه يعلمُ العرو�َص ليكوَن ميزانًا له على قوِلِه، والنَّحو لي�صلَح به ل�صاَنُه، وليقيمَ به اإعرابه، 

 .
)2(

» والنَّ�صَب واأياَم النَّا�ص لي�صتعنَي بذلك على معرفِة املناقِب واملثالب، وذكرها مبدٍح اأو ذمٍّ

 علٌم من علوم العرب ي�صرتك 
َ
عر وهذا ما اأ�صار اإليه القا�صي اجلرجاينُّ اأي�صًا عندما قال: »اإنَّ ال�صِّ

واية اأكرث من غريه؛ 
ِّ
عراء بحاجٍة للر كاُء«. ثم راأى اأنَّ املحدَث من ال�صُّ وايُة والذَّ

ِّ
بُع والر فيه الطَّ

مع، 
َّ

وايِة اإلَّ ال�ص
ِّ
 ل ميكنُه تناول األفاظ العرب اإلَّ روايًة، ول طريَق للر

َّ
اإذ اإن »املطبوع الذكي

.
)3(

وايِة احلفظ، وقد كانت العرب تروي وحتفظ«
ِّ
ومالك الر

ة،  اخلا�صَّ جتربته  من   
ُ
اعر ال�صَّ ُه  ي�صتمدُّ ما  منها  املعاين؛  من  مزيٌج   

َ
عر ال�صِّ اأنَّ  يالحُظ  لذلك 

ومنها ما ي�صتمده من جتارب الآخرين. ولكن هذا الكالم ل يعني ح�صول التاأثُّر دائمًا اإذا كان 

هناك ت�صابٌه بني �صاعرين اأو اأكرث؛ اإذ من املمكن اأن َيْح�صَل التَّ�صابه اأو التَّوافق بني �صاعرين دون 

 
ُ
عر يب املتنبي ذلك عندما �صئل عنه بقوله: »ال�صِّ اأن ي�صمع اأحدهما عن الآخر. وقد ردَّ اأبو الطَّ

اأّنه كان قد روى بع�َص الأ�صعار والأخبار يف  اأثناء حديثي عن حياة اأبي الف�صل، اإىل  )1( اأ�رضُت يف بداية هذا البحث يف 

 راويٌة. وهذا يدخله يف اإطار 
ٌ
الأماكن الَّتي حلَّ بها، �صواء اأكان ذلك يف امل�رضق اأم يف املغرب، وهذا يعني اأنَّه �صاعر

اوية. ومن املالحظ اأن 
َّ
ال�صعراء الفحول كما يرى روؤبة بن العجاج، فعندما �ُصئل عن الفحل من ال�صعراء، قال: هو الر

عراء الفحول كانوا رواًة لغريهم، فقد كان الفرزدق يروي للحطيئة، وكان احلطيئة راوية زهري، وكان  العديَد من ال�صُّ

زهري راوية اأو�ص بن حجر، وطفيل الغنوي، وكان امروؤ القي�ص راوية اأبي دوؤاد الإيادي. وغريهم كثري. الو�صاطة بني 

املتنبي وخ�صومه �ص 16، العمدة 1: 172.

)2( العمدة: 1: 172.

)3( الو�صاطة بني املتنبي وخ�صومه �ص 16.
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اأنَّ  اإليه القزويني عندما راأى  اأ�صار  . وهذا ما 
)1(

 على مو�صع احلافِر«
ُ
ا وقَع احلافر ٌة، ورمبَّ جادَّ

الت�صابه قد يكون من قبيِل توارد اخلواطر؛ اأي جميئه على �صبيل التفاق من غري ق�صد الأخذ 

قة. وال�رضَّ

)1( العمدة 2: 273.
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الف�ضُل اخلام�ص

�ضياع �ضعر اأبي الف�ضل

عريَّة واأهمُّ مو�ضوعاته ال�ضِّ
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اأوًل: �ِضْعُر اأبي الف�ضل بني ال�ضياع والبقاء:

عر، وقد  عِر حديٌث قدمٌي قدَم اهتمام العلماء بتدوين ال�صِّ اإنَّ احلديَث عن م�صاألة �صياع ال�صِّ

اأ�صار اأبو عمرو بن العالء )ت: 154هـ( اإىل هذه امل�صاألة عندما قال: »ما انتهى اإليكم ممَّا قالت 

الَّذي   
َ
عر ال�صِّ اأنَّ  يعني  هذا   .

)1(
كثرٌي«  

ٌ
و�صعر علٌم  جلاءكم  وافراً  جاءكم  ولو  اأقلُّه،  اإّل  العرُب 

اأو232هـ(  ٍم )ت: 231  ابن �صالَّ اإّل غي�ٌص من في�ص. وقد ردَّ  التَّدوين، ما هو  ُجمع يف ع�رض 

ِة الَّتي �رضفت اهتمام النَّا�ص عن 
َّ
�صبَب �صياع �صعر الأوائل اإىل احلرب، والفتوحاِت الإ�صالمي

عر عند العرب قبل الإ�صالم: »جاء الإ�صالم،  َ مكانَة ال�صِّ عر وروايته، فقد قال بعد اأنَّ بنيَّ ال�صِّ

وم، ولهت عن 
ُّ
عر(، وت�صاغلوا باجلهاد، وغزو فار�ص والر فت�صاغلت عنه العرب )اأي عن ال�صِّ

.
)2(

عِر وروايته« ال�صِّ

كتور حكمة علي الأو�صي يف اأثناء حديثه عن م�صاألة �صياع الإنتاج  وهذا ما اأ�صار اإليه الدُّ

الأدبي يف الأندل�ص يف القرنني الثاين والثالث للهجرة، فقد قال: اإنَّ »قياَم حالِة احلرب ب�صورٍة 

اِن الإ�صبان من جهة، وبني العرِب والرببر بعد ذلك،  كَّ
ُّ

ٍة يف اجلزيرِة بني امل�صلمني وال�ص
َّ
م�صتمر

 بع�صهم مع بع�ص.. كان من اأ�صباب ان�رضاِف املعنيني بالأدِب عن جمع 
ْ
ِهم  بني العرِب اأنف�صِ

َّ
ثم

اأخباره، واأخبار الأدباء، وتدوين الأ�صعار، والنَّوادر وامللح. وكان اإهماُلُهم له وغفلتهم عنه 

عر �صواًء اأكان  . فاحلرب اإذاً كانت �صببًا مبا�رضاً من اأ�صباب �صياع ال�صِّ
)3(

�صببًا يف �صياع اأكرثه«

ِع اأخباِر املعارك وما والها، 
ُّ
ذلك يف امل�رضق اأم يف املغرب؛ لأنَّها ت�رضُف اهتماَم النَّا�ص اإىل تتب

، وقد �صلفت الإ�صارة اإىل اأنَّ 
ِّ
ئي�ص يف �صياع جلِّ نتاج اأبي الف�صل الأدبي

َّ
بب الر

َّ
وهي اأي�صًا ال�ص

اأبا الف�صل قد ق�صى جلَّ حياته يف ميادين الوغى و�صاحات القتال، فقد كان اإىل جانب مكانته 

ِة، حماربًا عنيداً، اأَِلَف احلروَب واملعارَك، فال يكاد ينتهي من معركة، حتى 
َّ
يا�صي

ِّ
ِة، وال�ص

َّ
الأدبي

ائم باحلروب  ُه يف ان�صغاله الدَّ يخو�ص اأخرى، وهكذا دواليك. ولذلك قال رّداً على من تلوُمُ

)1( طبقات فحول ال�صعراء، ابن �صالم اجلمحي، حتقيق: حممود �صاكر، دار املعارف للطباعة والن�رض، �ص 23.

)2( طبقات فحول ال�صعراء، �ص 22.

كتور حكمة علي الأو�شي، مكتبة اخلاجني، م�رص، ط3، 1977م، �ص 56. )3( ف�شول يف الأدب الأندل�شي، للدَّ
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:
)1(

وما ميتدُّ اإليها ب�صبٍب

ُمْهَجِتي ــرَصُِّع  ــ� تَ يف  تَْعِذِلْيِني  ــال  َف ــِق 9-  ــاِل ــيَ ــَف َوال ــا  ــنَ ــَق الْ ــــنْيَ  بَ ــِفــهــا  َحــْت اإَل 

َراَحِتي  
ِّ
اخَلط  َقنا  ِمْن  ُمِريْحاً  َعاِتِقي10-َفَل�ْضُت  ْيِف  ال�ضَّ ــَمــِل  حَمْ ــْن  َع ُمْعِتقاً  ول 

وقد �صلفت الإ�صارة يف اأثناء احلديث عن حياة اأبي الف�صل، اإىل اأنَّه التحق ب�صلطان غزنَة 

، حيث توالت 
)2(

الهند العديد من احلروب والغزوات يف  ْكِتكني، و�صهد معه 
َ
�ُصب حممود بن 

بلغت  حتَّى  الآفاق،  �صهرته  قت 
َّ
طب الَّذي  لطان 

ُّ
ال�ص هذا  يد  على  والفتوحات  النت�صارات 

ربند )مملكة  لطان حممود اإىل الدَّ
ُّ

ه اأبو الف�صل بعد وفاة ال�ص  توجَّ
َّ
. ثم

)3(
مملكته ع�رضَة اآلف قريٍة

�رضوان( ليعي�َص يف كنف ملكها ذي املعارك والفتوحات املتوالية اأي�صًا، وهذا ما اأ�صار اإليه اأبو 

:
)4(

الف�صل يف لميته الَّتي رثى فيها ملك �رضوان؛ فقد قال

املََدى َدْرِك  َعْن  َق�رُصَْن  َماِح  للرِّ َما  ــْول؟14-  ــْوِلــهــنَّ ُفــ�ــضُ ــَل نُــ�ــضُ ــْم َوَراأيْــــــَن َح

َعــاِزمــاً ــَك  ــنَ َراأيْ اإَذا  ــنَّ  ُك َولَــَقــْبــُل  ــول15-  ــْدَن الــطُّ ــَف ــتَ ــضْ ــا� ـــَك َف ـــْولَ َعـــايـَــنَّ ُط

نََرى فَما  َحِديُْدهنَّ  ــَداَد  احْلِ لَِب�َص  ــال16-  ــْي ــِل َك ــــَداُه  �ــــضَ ــــْن  ِم ــنَــانــاً  �ــضِ اإلَّ 

َما  ُعْظِم  ِمْن  ــْت  َزَه ــالٌم  اأْق تَْبِكْيَك  ــال17-  ــْي ــضِ ـــَرًة َواأ� ـــْك ــْت ُفــتُــْوَحــَك بُ ــبَ ــتَ َك

ه اإىل بغداد، وبعدها اإىل القريوان، ويف اأثناء وجوده فيها  وملّا ترك اأبو الف�صل �رضوان توجَّ

اندلعت فتنُة القريوان الَّتي اأ�صفرت عن حريِق املدينِة، وطم�ِص معاملها احل�صاريَِّة، وقتِل اأهلها، 

بع مل يكن اأبو الف�صل بعيداً  . وبالطَّ
)5(

ونهِب خرياتها، وكان ما كان من اأموٍر يندى لها اجلبني

 ،
ِّ
نهاجي ال�صّ  

َ
بِن بادي�ص بنَي من �صلطانها املعزِّ 

َّ
عن تلك الأحداث؛ لأنَّه كان واحداً من املقر

ُة انتقل اأبو الف�صل اإىل )�صو�صة( حيث تطاول اأهُلَها عليه، فما كان 
َّ
وملَّا انق�صت الفتنُة القريواني

اٍد، ليكوَن   جازها اإىل قلعة حمَّ
َّ
ِة. ثم

َّ
ِة، واليمني

َّ
منه اإلَّ اأن اأوقَع حربًا طاحنًة بني قبائلها القي�صي

يوان: ق )29(. )1( الدِّ

)2( الذخرية 4 :54.

)3( للتَّو�صع يف اأخبار حممود بن �صبكتكني، وفيات الأعيان 5: 175-182، تاريخ ابن خلدون 4: 477-497 نهاية الأرب 26: 

34-68، �صري اأعالم النبالء 17: 484-495، الّنجوم الزاهرة 4: 275، الإعالم مبن يف تاريخ الهند 1: 73-71.

يوان: ق 33. )4( الدِّ

)5( انظر: املرحلة املغربية من حياة اأبي الف�صل، يف الف�صل الثاين من هذا الكتاب.

Abi_elFadl_Book.indb   238 18/5/10   11:17 AM



239

 ،
)1(

رة على اأر�ِص املغرب
ِّ
اد( يف حروبه وغزواته املتكر واحداً من اأعوان اأمرِيَها )ُبَلقِّني بن حمَّ

اأنفا�َصُه الأخريَة يف كنف ملكها املاأمون بن ذي  ِطَلَة، ليلفَظ 
ْ
 ُطَلي

َ
اأبو الف�صل �صطر ميََّم  واأخرياً 

النُّون يف �صنة 454هـ. ومل تكن طليطلة يف تلك املرحلة مبعزٍل عن ال�صطرابات والفت، بل 

كانت ت�صهد كثرياً من ال�صتباكات الَّتي اآذنت باأفول �صم�ِص العرب من ربوع اجلزيرِة اخل�رضاء.

؛ 
ِّ
يا�صي

ِّ
ال�ص والغلياِن  الفوران  من  حقبًة  عا�َص  الف�صل  اأبا  اأنَّ  ُيالحظ  م  تقدَّ ما  خالل  ومن 

اإىل  ت  اأدَّ ة، 
َّ
الإ�صالمي ولة  الدَّ اأرجاء  خمتلف  يف  ومعارَك  حروبًا  حياِتِه  امتداِد  على  �صهد  فقد 

ن�شوء دوٍل و�شقوط اأخرى، واإىل ظهور اأنظمٍة وغيابِ اأخرى، وهكذا دواليك. ولذلك كلِّه 

. لذا 
َّ
ِة، واأهملوا اجلانَب الأدبي

َّ
يا�صي

ِّ
خون اإىل ت�صجيل تلك الأحداث ال�ص واُة واملوؤرِّ

ُّ
ان�رضف الر

، وخا�شًة يف اأثناء وجوده يف بالط 
ِّ
 بتدوين نتاجه الأدبي

ُّ
مل يحَظ اأبو الف�شل وغريه مَبن يهتم

لطان حممود يف غزنة، وبالط ملك �رصوان، فاأخبار اأبي الف�شل واأ�شعاره يف تلك املرحلة 
ُّ

ال�ش

تكاد تكون معدومة.

عِر  ليُل على �صياع الكثري من �صعر اأبي الف�صل؟ قيل: اإنَّ بواعَث ال�صِّ فاإذا قال قائٌل: ما الدَّ

الَّتي من �شاأنها اأن تثرَي قريحَة �شاعٍر كاأبي الف�شِل كانت كثريًة وقويًَّة، ميكن اإجمالها يف النِّقاط 

الآتية:

 
ُ
عائُن، واحُلُمر اعِر من مكاٍن اإىل اآخر، من �صحراء مقفرٍة جتوُبَها النُّوُق، والظَّ َل ال�صَّ • اإنَّ تنقُّ

فيها  وما  �صاهقٍة  جباٍل  اإىل  اُت؛ 
َّ
واحلي  ، والأثايفُّ مُن،  الدِّ رماِلَها  فوق  وتنت�رُض  ُة، 

َّ
الوح�صي

اإىل  بالأ�رضاِر،  مليئٍة  غام�صٍة  وبحاٍر  �صواطئ،  اإىل  ووديان؛  واأزهار،  واأنهاٍر،  اأطياٍر،  من 

الل، كثريِة الأطيار، والأزهار، والينابيع.... كلُّ  ِة الأ�صجار، وارفِة الظِّ ربوٍع غنَّاَء، ملتفَّ

خلياله  وُتْطِلَق  املرهِف،   
ِّ

احل�ص ذي  اعِر  ال�صَّ  
َ

نف�ص َك 
ِّ
حتر اأن  �صاأّنها  من  املو�صوعات  هذه 

اأنَّ مو�صوع  اإىل  املو�صع  الإ�صارة يف هذا  متاألِّقٍة، ولبدَّ من  العنان لبتداِع �صوٍر �صعريٍَّة 

ما �صعر الأندل�صيني الَّذين 
ّ
، ول�صي

ِّ
ْعر العربي و�صف الطبيعة من املو�صوعات البارزة يف ال�صِّ

تفنَّنوا يف و�صف طبيعتهم الَّتي ذهبت بلبَّ كلِّ من راآها، فكيَف الأمر عند من عا�ص يف 

هذا  تناولت  الَّتي  الأ�صعار  على  لعنا  واطَّ الف�صل،  اأبي  ديوان  يف  نظرنا  واإذا  اأح�صانها؟! 

)1( انظر: الف�صل الثاين من هذا الكتاب.
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عاٍت. الغر�ص، وجدنا اأنَّها ِجّد قليلة ل تتجاوز ب�صع مقطَّ

الم، فيها ن�صاأ وترعرع، وفيها نظم بواكري �صعره، وله فيها 
َّ

• اإنَّ اأبا الف�صل ابُن بغداَد مدينِة ال�ص
ذكرياٌت، واأياٌم جميلٌة. غادرها عندما كان يف مقتبل العمر، ومل يعْد اإليها اإلَّ بعد رحلٍة 

يطل  مل  بغداد،  اإىل  ني�صابوَر، وغزنَة، و�رضواَن. وبعد عودته  بني  ما  اًل  متنقِّ ق�صاها  طويلٍة 

ًة ثانيًة ولكن من دون ما رجعٍة، متنقاًل يف بالد املغرب 
َّ
مكوُثُه فيها، ف�رضعاَن ما غادرها مر

والأندل�ص. وهذا يعني اأنَّ اأبا الف�صل ق�صى عمره يف غربٍة بعيداً عن الأهِل، والأ�صحاب، 

وق اإىل الأهل، واحلنني  ِه كوامَن ال�صَّ والأحباب، والأوطان، وهذا حريٌّ باأن يثرَي يف نف�صِ

 ،
ِّ
ْعِر العربي با. وكما هو معروٌف يعدُّ احلنني من املو�صوعات البارزة يف ال�صِّ اإىل مراتع ال�صِّ

ِة، فنظموا يعربون 
َّ
وخا�صًة عند اأولئك الَّذين غادروا ديارهم يف اأثناء الفتوحاِت الإ�صالمي

ِة  قَّ
ِّ
الر يف  الغايَة  بلغت  ق�صائَد  ديارهم،  اإىل  وحنينهم  وذويهم،  اأهلهم  اإىل  اأ�صواقهم  عن 

عتني اثنتني متنازعتي الن�صبة  والعذوبِة، يف حني ل يوجد يف ديوان اأبي الف�صل �صوى مقطَّ

اأبي الف�صل فهذا  اإىل  ت ن�صبُتُهَما  بينه وبني القا�صي املالكي يف غر�ص احلنني؛ واإن �صحَّ

اًل من غربٍة اإىل اأخرى. ويلِة الَّتي ق�صاها متنقِّ العدد قليٌل جّداً، اإذا ما قي�ص بحياة �صاعرنا الطَّ

مكاٍن  كلِّ  والنفوِذ، يف  لطِة 
ُّ

ال�ص وذوي  الطنِي، 
َّ

وال�ص امللوِك،   
َ

كان جلي�ص الف�صل  اأبا  اإنَّ   •
كان   

َّ
ثم م�صعوداً،  لطاَن 

ُّ
ال�ص وابَنُه  �ُصبكتكني،  بَن  حمموَد  لطاَن 

ُّ
ال�ص جال�ص  فقد  فيه؛  حلَّ 

من جل�شاء ملك �رصوان، ثم عاد اإىل بالط خليفِة بغداَد القائِم باأمر اهلِل، الَّذي انتدبه اإىل 

 اأمرِي القريوان، وقبل اأن ي�شل اأبو الف�شل اإىل 
َ

املغرب ليكوَن ر�شوَلُه يف بالط املعزِّ بن بادي�ص

 انتقل من بالط املعزِّ اإىل بالط ُبلقني 
َّ
(، ثم

ِّ
ولِة املردا�شي القريوان جال�ص اأمرَي حلَب )معزَّ الدَّ

 رف�ص دعوة الأمري علي بن جماهد العامري، واأخرياً مات يف 
َّ
اد �صاحب القلعة، ثم بن حمَّ

لطان املاأمون بن ذي النون. فمن الوا�صح اأنَّ اأبا الف�صل كان على عالقٍة وطيدٍة 
ُّ

كنِف ال�ص

ة 
َّ
يا�صي

ِّ
ال�ص بارٌز على م�رضح الأحداث   

ٌ
اأثر لها  الَّتي كان  ِة 

َّ
يا�صي

ِّ
ال�ص ال�صخ�صياِت  بكلِّ هذه 

ْت  ِة امل�صهورِة الَّتي ذاع �صيُتَها، وعمَّ
َّ
خ�صيات الأدبي يف تلك احلقبة، ف�صاًل عن بع�ص ال�صَّ

م يحقُّ للباحث اأن  ، وغريهم. وا�صتناداً اإىل ما تقدَّ ، واأبي العالء املعريِّ
ِّ
�صهرُتَها؛ كالثعالبي
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خ�صيات الَّتي كانت لها  يت�صاءل: األي�ص جديراً ب�صاعٍر كاأبي الف�صل اأن ميدح مثل هذه ال�صَّ

ِة غر�ص 
َّ
ِة، اأو على اأبي الف�صل نف�صه؟! ولن اأحتدث عن اأهمي

َّ
ِة الإ�صالمي اأياٍد بي�صاء على الأمَّ

قيا�صًا بالأغرا�ص  دارة  ال�صَّ ، فهو يحتلُّ مكانَة 
ِّ
العربي ْعِر  ال�صِّ ِة يف 

َّ
املدح والق�صيدة املدحي

الوزير  بيٌت يف مدح  فيه  ُوِجَد  الف�صل  اأبي  ديوان   يف 
َ
ُنِظر ما  فاإذا  وكيفًا؛  ًا  كمَّ الأخرى 

 ،)
ِّ
ولة املردا�صي اأبي احلزم بن جهور،و�صلٌو من ق�صيدٍة يف مدح �صاحب حلب )معزِّ الدَّ

ن �صاحب طليطلة، وب�صعة اأبياٍت يف مدح �صاحب  و�صلوان يف مدح املاأمون بن ذي النوُّ

ة.
َّ
بت عنَّا �صائر ق�صائده املدحي

َّ
اخليل ابن اأذين، يف حني تغي

لطاَن 
ُّ

ثاء، فحريٌّ باأبي الف�صل اأن يرثي ال�ص
ِّ
ومثل هذا الكالم مُيِْكُن اأن يقاَل يف غر�ص الر

حمموَد بَن �صبكتكني، كما رثى امللك �رضوان �صاه على �صبيل املثال. فهذا الغر�ص يعدُّ نادراً 

ٍة 
َّ
ٍة ذات اأهمي

َّ
يف ديوان اأبي الف�صل؛ اإذ ل يوجد يف ديوانه اإلَّ ق�صيدٌة واحدٌة يف رثاء �صخ�صي

ٍة؛ األ وهي ق�صيدته الَّتي قالها يف رثاء امللك �رضوان �صاه. 
َّ
�صيا�صي

• اإنَّ احلروَب الكثريَة الَّتي خا�صها اأبو الف�صل من �صاأّنها اأن ت�صحَذ قريحَتُه، وُتْلِهَمُه الكثرَي 
من الق�صائِد، نظراً اإىل كرثِة املوا�صيِع الَّتي مُيِْكُن اأن تثريها اأجواء املعركة؛ من و�صٍف مليدان 

الَّذين  املهزومني  الأعداء  من  و�صخريٍة  وال�صتب�صال،  البطولِة  ملواقَف  وت�صويٍر  املعركة، 

التي  املعارك  التي تثريها  املعاين  للن�صور والعقبان، وغري ذلك من   طعامًا 
ْ
اأ�صحت جثُثُهم

بواعث  من  ًا 
ّ
اأ�صا�صي وباعثًا  تن�صب،  ل  الَّتي  املعاين  م�صادر  من  م�صدراً  القدم  منذ  كانت 

 يف خمتلف الع�صور 
ِّ
عريِّ العربي . فلو نظرنا نظرًة عجلى يف الإنتاج ال�صِّ

ِّ
ْعِر عند العربي ال�صِّ

وفر�صانها...  العرب  لفتيان  �صعريٍّ  اإنتاٍج  من  اإلينا  و�صل  ما  »معظم  اأنَّ  َلوجدنا  ِة 
َّ
الأدبي

 .
)1(

كانت بواعثه ومو�صوعاته دائرًة على و�صف املعارك، والفخر بالبالء احل�صن فيها....«

ُه احلروُب ودماوؤها،  اأفيعقل اأنَّ اأبا الف�صل الَّذي طحنُتُه رحى الوقائِع، ودقَّت عظامه، مل ُترِثْ

اأجواء  من  ا�صتوحاها  اأبياٍت  ثالثة  �صوى  يكتب  فلم  واأفراُحَها،  النت�صارات  ْكُه 
ِّ
حتر ومل 

املعارك، قالها يف مدح �صاحب طليطلة املاأمون بن ذي النون؟!

عر الَّتي من �صاأنها اأن تثري قريحَة �صاعٍر كاأبي الف�صل كثريٌة  َتْنَتُج اأنَّ بواعث ال�صِّ
ْ

وممَّا �صبق ُي�ص

)1( ف�صول يف الأدب الأندل�صي �ص 52- 53.
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جل اإلَّ اأقلُّه؛ اإذ مل يتجاوز عدُد 
َّ
وُمَتعددة، وعلى الرغم من ذلك فاإنَّه مل ي�صل اإلينا من �صعر هذا الر

يوان )ثالثمئٍة وثالثة وثالثني بيتًا(. وهذا املجموع قليٌل اإذا ما قي�ص على مقدرة هذا  اأبياِت الدِّ

عريَّة، وامتداد عمره، وتنوع م�صاربه، وكرثة جتاربه؛ وهو اأي�صًا غري كاٍف لتكوين  جل ال�صِّ
َّ
الر

؛ لأنَّ معظم  عريِّ �صورٍة متكاملٍة ي�صتطاع من خاللها معرفة اأ�صلوب اأبي الف�صل، ومنهجه ال�صِّ

عات، واأ�صالء ق�صائد، اإ�صافة اإىل الأبيات املفردة والبيتني والثالثة،  ما و�صل اإلينا من �صعره مقطَّ

اأهواءهم  ينا�صب  ما  فيها  وجدوا  لأنهم  اأمهاتها؛  من  واة 
ُّ
الر اجتزاأها  الأرجح-  على  الَّتي- 

واة يف اأثناء 
ُّ
وميولهم، اأو ما ينا�صب الغر�ص الَّذي هم يف �صدده. وهذا ما اأ�صار اإليه بع�ص الر

تدوينهم لأ�صعار اأبي الف�صل؛ اإذ كانوا يقولون قبل اأن يثبتوا الأبيات: وله من ق�صيدٍة طويلٍة؛ 

ًة. 
َّ
اأو: له من ق�صيدٍة ي�صُف فيها كذا، وغري ذلك من العبارات التي تدلُّ على اأنَّ لالأبيات بقي

)ولعلَّ هذه الأ�صارت من اأقوى الأدلَِّة على �صياع �صعر اأبي الف�صل(. ومن تلك الإ�صارات التي 

اٍم يف ذخريته قوله:
َّ

ا�صتخدمها ابُن ب�ص

:
)1(

طويٍل« ق�صيٍد  من  • »وله 
تُلِهبُُه  اُن  ـــْرَ ـــنِّ َوال ــُم  ــْح ــَف الْ ــا  ــاأمنَ َك َِق1-  ـــْوٍب مــَن الــ�ــرصَّ ْنِ يِف ثَ ـــزِّ ــَن ال َهـــاٌم ِم

 يذكر منها ثمانيَة ع�رَض بيتًا.
َّ
ثم

:
)2(

ولة �صاحب حلب« يف معزِّ الدَّ ق�صيدٍة  من  • »قال 
ُم�َضاِئاًل يـَـاِر  الــدِّ َر�ْضِم  َعَلى  َوَقْفُت  اُل1-  �ُضوؤَّ ــبِّ  احْلُ لـَـْوَعــِة  ِمــْن  يَ�ْضتَِفي  ــْل  َوَه

يذكر منها ثمانية ع�رض بيتًا اأي�صًا.

:
)3(

امللك �رضوان �صاه« يف  ٍة 
َّ
مرثي من  • »وله 

يْـــِرِه  ِ
َ

َو�ـــرص ُمــْلــِكــِه  َعــْن  عاً  مْو�ضَ ــا  يَ ــال ؟1-  ــْي ــِل ــَت َق ــْث ــِب ََّك لَـــْو لَ ـــــْاَذا اأ�ــــــرصَ َم

يذكر منها �صبعَة ع�رَض بيتًا.

)1( الذخرية 4: 69.

)2( الذخرية 4: 70.

)3( الذخرية 4: 72.
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:
)1(

• »وله من اأخرى يف �صاحب اخليل ابن اأذين من ق�صيدٍة طويلٍة، منها قوله«
بــالــُعــَذيْــِب ــا  ــنَ ــْوِم يَ ـــْن  ِم ـــــذُب  َواأْع ــَلــْم1-  �ــضَ ِذْي  ِمــــْن  الـــيَـــْوَم  ــا  ــنَ ــتُ ــالَم ــضَ �

يذكر منها اأربعَة ع�رَض بيتًا.

 :
)2(

• »وله من اأخرى يف ابن ذي النُّون املاأمون«
َحاَفتَُه يُْحف  َلْ  َما  ــاَء  َ امل يـَـ�ــرْصَُب  ل  ــا1-  بَ ــرَصِ � اأْرَمــــاُحــــُه  ـــَرْت  ـــَط َق اإَذا  ــى  ــتَّ َح

يذكر منها ع�رضَة اأبيات.

 :
)3(

• »وله من اأخرى«
ــْيــبَــاِت الــلَّــيـَـايل

ــ�ــضِ ُمُ ِمـــْن  َواأْعـــَظـــُم  ـــــــوؤُْوُن1-  ِْفــــهــــا ِخـــــلٌّ َخ َعـــَلـــيَّ َو�ــــرصَ

يذكر منه ع�رضة اأبيات اأي�صًا.

:
)4(

• »وله من اأخرى يف بع�ص عبيده«
َجَواِنِحي يِف  ــاأْرمُتـَـا  اأ�ــضْ ــْد  َق ــَديَّ  ــْب اأَع َوبـَــاِديـَــا1-  ــتـَـِكــنـّـاً  ُمــ�ــضْ َداًء  الـــَوْجـــِد  ـــَن  ِم

يذكر منها ت�صعة اأبيات.

:
)5(

• »وله من اأخرى«
ثــْوبــاً  ــْيــُب  الــ�ــضَّ ــايِن  ــ�ــضَ َك اأْن  َّــــا  َومَل ــاِب1-  ــيَ ــث ال تـَــْغـــيـــِر  ــــــَت  َوْق ــــُك  يَ َوَلْ 

يذكر منها �صبعة اأبيات.

:
)6(

ة بها، يقول فيها« • »له من ق�صيدٍة يف و�صف القريوان وقَت فتنِة العامَّ
بَحاِلها َواُن  ـــْرَ ـــَق ال  

َّ
ــي ــَل َعَ ــْت  ــالَ َح ُمنَغَّ�ُص1-  ــهــَو  َف الــَعــْيــ�ــَص  ــْدُت  ــه َع ــا  ــمَّ َع

)1( الذخرية 4: 74.

)2( الذخرية 4: 71.

)3( الذخرية 4: 74.

)4( الذخرية 4: 72.

)5( الذخرية 4: 73.

)6( الذخرية 4: 73.
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يذكر بيتني، ثم يقول : »ومنها:« يذكر ثالثة اأبياٍت اأي�صًا.

ُر عند غريه؛ ومن 
َّ
اٍم يف موا�صَع كثريٍة، كما تتكر

َّ
ُر عند ابن ب�ص

َّ
ومثل هذه الإ�صارات تتكر

الَّذي  اأبي الف�صل   
ِّ
ٍد، ابِن عم اأبي حممَّ يخ الإمام  ذلك قول احلميديِّ يف اجلذوة نقاًل عن ال�صَّ

:
)1(

ِه، من ق�صيدٍة طويلٍة اأولها« د بُن عبد الواحد لنف�صِ قال: »اأن�صدين اأبو الف�صل حممَّ

ــاِرِق ــْن َجــوِّ بَ  ِم
ِّ
ــي ـــاِل احَل َعا�ِضِق1- اأبَــْعــَد اْرِتَ َقْلب  الْــهــَوى  يَ�ْضُلو  اأْن  ــُل  ــوؤَمِّ تُ

 قال: »وفيها«:
َّ
ثم

اأِجــْد َوَلْ  ــاُت  ــاِدثَ احْلَ اأْظَماأتِْني  اإَذا  ــاِذِق2-  ــَم ــتَ ــهــا ُم ــاِئ ـــْن َم ـــٍن ِم ــَوى اآ�ـــضِ �ــضِ

اإىل اأن اأمتَّ ثمانية اأبيات.

 
ِّ
ة القا�صي الها�صمي

َّ
وقول �صاحب اليتيمة يف اأثناء ترجمته لأبي الف�صل: »وله يف مرثي

:
)2(

بحلب«

ي َدَعْوَت اإل الْر َداِع1-نَاِعي اأبي َجْعَفَر الَقا�ضِ اأْم  اأنْــــَت  ـــاٍع  نَ يـُـــْدَر  ــْم  ــَل َف َرَدى 

وقد ذكر اأربعة اأبياٍت فقط.

خني اإىل ق�صائد اأو  واة واملوؤرِّ
ُّ
امغِة على �صياع �صعر اأبي الف�صل: اإ�صاراُت الر ومن الأدلَّة الدَّ

اأ�صعاٍر مل اأمتكن من العثور عليها يف بطون الكتب املتوافرة بني اأيدينا. ومن ذلك:

•  قول ابن ب�صام يف اأثناء حديثه عن حياة اأبي الف�صل بعد اأن خرج من ني�صابور: »حلق بالأمري 
. يف حني مل اأعرث على قطعٍة 

)3(
حممود، و�صهد حروبه باأر�ص الهنود، وله فيه غري ما ق�صيد«

واحدٍة يف مدح هذا الأمري، اأو يف و�صف حروبه.

القريوان: ».. و�صل  اأبي الف�صل عندما خرج من بغداد قا�صداً  اأي�صًا عن  •  قول ابن ب�صام 
با من  لها: )عهود ال�صِّ ولِة بق�صيدِتِه الَّتي اأوَّ حلب، فا�صتهر خربه، وُطلب، فمدح معزَّ الدَّ

)1( جذوة املقتب�ص 1: 124- 125.

)2( تتمة اليتيمة �ص 80.

)3( الذخرية 4: 54.
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. وكذلك الأمر يف هذه 
)1(

ٍة«
َّ
بعد عهدك اآمُل( فاأمر له بثياٍب �رضيٍَّة، وحمله على فر�ٍص عربي

خ�ص نف�صه فمطلعها:  الق�صيدة؛ اإذ مل اأعرث عليها، اأما الق�صيدة الَّتي بني اأيدينا يف مدح ال�صَّ

يار م�صائاًل(. )وقفت على ر�صم الدِّ

ري يف النَّفح يف اأثناء ترجمته لأبي الف�صل: »خرج من اإفريقية من اأجل فتنة العرب،  •  قول املقَّ
. فكلمة )كثرية( توحي 

)2(
م عند املاأمون بن ذي النون بطليطلة، وله فيه اأمداٌح كثريٌة«

ّ
وخي

بعدٍد من الق�صائد غري قليٍل، على خالف ما و�صل اإلينا منها؛ اإذ مل ي�صل اإلينا منها اإلَّ ق�صيدٌة 

موؤلَّفٌة من ع�رضِة اأبياٍت، وهي جمتزاأٌة من ق�صيدٍة طويلٍة، �صاعت مع ما �صاع من �صعر اأبي 

الف�صل، ومّقطعٌة موؤلَّفٌة من ثالثة اأبياٍت فقط، وهي جمتزاأٌة اأي�صًا من ق�صيدٍة اأطول كما اأ�صار 

اٍم ال�صنرتيني.
َّ

ابُن ب�ص

عرّي اأقواُل بع�ص العلماء الَّتي تدلُّ  ومن الأّدلة اأي�صًا على �صياع معظم نتاج اأبي الف�صل ال�صِّ

عر. فمن ذلك: اعر يف جمال ال�صِّ م ال�صَّ على تقدُّ

ِة اإعجابه ب�صعر اأبي الف�صِل عندما اأن�صده الأخري  ّي الَّذي عربَّ عن �صدَّ
ِّ
•  راأُي اأبي العالء املعر

اأبي  عيني  بني  ل 
َّ
قب اأن  اإلِّ  ي 

ِّ
املعر من  كان  فما  ة، 

ّ
للمعر زيارته  اأثناء  يف  �صعره  من  بع�صًا 

.
)3(

الف�صل، وقال له: »باأبي اأنَت من ناظٍم«

ِد بن ن�رٍض احلميدّي، �صاحب جذوة املقتب�ص، الَّذي مل يكتِف بالثناء  •  راأُي اأبي عبد اهلِل حممَّ
اأثبتها  اإلَّ على قطعٍة �صغريٍة  اأي�صًا على نرثه الَّذي مل اأقف  اأثنى  اأبي الف�صل، بل  على نظم 

جانب  اإىل  النرثي  الف�صل  اأبي  اإنتاج  �صياع  اأي�صًا  يوؤكد  وهذا   -
)4(

ذخريِتِه يف  اٍم 
َّ

ب�ص ابُن 

.
)5(

عري- فقد قال: »كان له نظٌم رائٌع، ونرٌث بديع« ال�صِّ

عر؛ فقد قال:  د البطليو�صي الَّذي رفع اأبا الف�صل اإىل مرتبِة اجلودة يف فنِّ ال�صِّ
ْ
ي

ِّ
•  راأي ابن ال�ص

)1( الذخرية 4: 54.

)2( نفح الطيب 3: 373.

)3( اأبو العالء وما اإليه، �ص 213.

)4( الذخرية: 3: 262- 263.

)5( جذوة املقتب�ص 1: 125.
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.
)1(

عراء املجيدين« »كان اأبو الف�صل البغداديُّ من ال�صُّ

التواليف  �صاحب  امل�صهور،  ِخ  املوؤرِّ  ،
ِّ
هبي الذَّ ين  الدِّ �صم�ِص  اهلل،  عبد  اأبي  احلافِظ  •  راأُي 

.
)2(

 رائق«
ٌ
امل�صهورة، الَّذي اأبدى اإعجابه ب�صعِر اأبي الف�صل؛ اإذ قال: »له �صعر

 ، البغداديِّ الف�صل  اأبي  العلماء يف  اآراء  اأثناء احلديث عن  الآراٌء وغرُيَها مما ُذكر يف  فهذه 

 بني 
َّ
م عر، وهذا يعني اأنَّ له اأ�صعاراً كثريًة، جتوز العدَد الَّذي �صُ  بال�صِّ

َ
ُد اأنَّ اأبا الف�صل ا�صُتِهر توؤكِّ

دفتي ديوانه بكثرٍي، وقد ُبني على اأ�صا�صها احلكم باجلودة على �صعر اأبي الف�صل.

ٍة؛ األ وهي: �صعُف اهتمام الأندل�صيني بنقل  ولبدَّ من الإ�صارِة يف هذا املقام اإىل م�صاألٍة هامَّ

ى اإىل �صياع الكثري من الإنتاج الأدبي يف  اأدَّ الأخبار والأ�صعار وتدوينها؛ وهو الأمر الَّذي 

ا مُيِْكُن اأن  مِة ذخريته يف معر�ص العتذار عمَّ اٍم يف مقدِّ
َّ

تلك البقاع. وهذا ما اأ�صار اإليه ابُن ب�ص

اِء؛ فقد قال: »ولعلَّ بع�َص 
َّ
يقع منه من نق�ٍص، اأو خطاأٍ، وغري ذلك ممَّا قد ل ُير�صي بع�َص القر

ُت غافاًل، وتركت م�صهوراً. وعلى ِر�ْصِلِه؛ فاإّنا 
ْ
ُحُه �صيقول: اإيّن اأغفلُت كثرياً، وذكر من يت�صفَّ

، من تفاريَق  َع فا�شتقلَّ ، و�شباٍب ودَّ ، ون�شاٍط قد قلَّ ٍب قد فلَّ
ْ
، وَغر جمعُتُه بني �شعٍب قد ذلَّ

النَّمِل  اأو مدارج  اِح، 
َّ
الر اٍل كخطوط  الباليِة، بخطِّ ُجهَّ كالقرون اخلالية، وتعاليَق كالأطالِل 

ها، 
ُ
 تبديٌل وحتريف، اأياأ�ُص النَّا�ص منها طالب

ْ
 ت�صحيٌف، وو�صُعُهم

ْ
ياح؛ �صبُطُهم

ِّ
بني َمَهاب الر

اٍم الَّذي 
َّ

. فاإذا كان هذا هو حال التدويِن يف زمن ابِن ب�ص
)3(

هم ا�صرتابًة بها كاتبها...« واأ�صدُّ

اد�ِص، فما 
َّ

ل من القرِن ال�ص تويف يف �صنه 542هـ؛ اأي يف اأواخر القرن اخلام�ص والنِّ�صف الأوَّ

ام؟
َّ

بالك فيه يف زمن اأبي الف�صل الَّذي تويف يف �صنة 455هـ؛ اأي قبل قرٍن من زمِن ابِن ب�ص

 اإلَّ جزءاً ب�صيطًا من �صعِرِه 
َ

و�صفوة القول: اإنَّ ما نقلْتُه اإلينا امل�صادُر من �صعر اأبي الف�صل لي�ص

نِّ اأنَّ معظمَ الأ�صعار الَّتي اأثبتُّها يف ديوانه ما هي  الَّذي قاله يف منا�صباٍت عديدٍة، واأغلُب الظَّ

ليُل على  اأغرا�صهم واأهوائهم. والدَّ يتنا�صب مع  مبا  واة 
ُّ
الر �صعِرِه، اجتزاأها  اإلَّ مقتطفاٌت من 

عات؛ اإذ بلغت خم�صًا واأربعني ثنائيًة  ابقة - كرثُة الثنائياِت واملقطَّ
َّ

لة ال�ص ذلك - اإ�صافًة اإىل الأدِّ

)1( القرط على الكامل �ص 125.

)2( تاريخ الإ�صالم )حوادث ووفيات 441-460( �ص 386.

)3( الذخرية 1: 6.
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عًة، وهي كثريٌة اإذا ما قي�صت بعدِد ق�صائده الَّتي مل تتجاوز خم�ص ع�رضة ق�صيدة، جمتزاأة  ومقطَّ

واة.
ُّ
يف معظمها من ق�صائَد طويلٍة ح�صبما اأ�صار الر

على اأيِّ حاٍل، مُيِْكُن القول: اإنَّ اأبا الف�صِل كاَن �صاعراً جميداً، مكرثاً، مطياًل، بيد اأنَّ معظَم 

َف بع�ص اخل�صائ�ص 
َّ
اأ�صعاره ُفقدت، ومل ي�صْل اإلينا منها اإل جزٌء ي�صرٌي ميكُن من خالله اأن نتعر

امل�صادر  بع�ص  العثوُر على  َع 
ْ
ا�صُتِطي اإذا  ُف كاملًة  تتك�صَّ ا  والَّتي رمبَّ الف�صل،  اأبي  عريَِّة عند  ال�صِّ

جل 
َّ
املفقودِة اأو النادرة من خمطوطاٍت اأو مطبوعاٍت، حتمل بني دفتيها �صيئًا من �صعر هذا الر

ة ل كّلها. 
َّ
يا�صي

ِّ
 ببع�ِص جوانب حياته ال�ص

َ
ه �صاعراً، بقدر ما ُعِني الَّذي ما اأعطاه التَّاريخ حقَّ

ثانياً: الأغرا�ص ال�ضعرية عند اأبي الف�ضل:

�صلفت الإ�صارة اإىل اأنَّ ما انتهى اإلينا من �صعر اأبي الف�صل لي�ص اإلَّ نتفًا ِجّد ي�صرية جادت 

هر؛ اإذ معظم ما حوى ديوان هذا الرجل مقّطعاٌت واأ�صالُء ق�صائد ل ت�صفي  بها علينا يد الدَّ

اآثار  على  نقف  املبحث  هذا  ويف  �صعره.  مو�صوعات  درا�صة  يف  �صاديًا  تنقع  ول  غلياًل، 

عر، واأغرا�صه  لنا يف ديوانه جند اأنَّه قد ك�رضه على اأبواب ال�صِّ املو�صوعات التي طرقها، واإذا تاأمَّ

ئي�صة؛ كالو�صف، واملدح، والفخر، والهجاء، واحلنني، والغزل، وغري ذلك من الأغرا�ص 
َّ
الر

عراء املحدثني والقدماء؛ اإلَّ اأنَّ بع�ص هذه الأغرا�ص  رد ذكرها عند ال�صَّ واملو�صوعات الَّتي اطَّ

وتنوعًا؛   
ً
غنى اأكرث  كان  وبع�صها  والفخر،  كاملديح،  �صاحبًا؛  قلياًل  الف�صل  اأبي  �صعر  يف  بدا 

 قوافيه. 
ُ
كالو�صف الذي ا�صتملت عليه معظم

1- الو�ضف:

عريَِّة الواردة يف ديوان اأبي الف�صل من جهة  ياأتي هذا املو�صوع يف مقدمة املو�صوعات ال�صِّ

عدد النُّ�صو�ص. وميكُن اأن ُيردَّ ذلك اإىل �صببني اثنني:

عريَّة، �صواٌء اأكان الغر�ُص  ُة هذا الغر�ص الَّذي يتغلغل يف كلِّ الأغرا�ص ال�صِّ
َّ
الأول: خ�صو�صي
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عر اإلَّ  مديحًا ون�صيبًا، اأم فخراً وهجاًء. وهذا ما اأ�صار اإليه ابن ر�صيق يف العمدة؛ اإذ قال: »ال�صِّ

.
)1(

اأقلُّه راجٌع اإىل باب الو�صف، ول �صبيل اإىل ح�رضه وا�صتق�صائه«

ِة، حاله حاُل معظم �صعراء تلك 
َّ
بب الثَّاين: فهو تاأثُّر اأبي الف�صل بالبيئة الأندل�صي

َّ
ا ال�ص واأمَّ

هم، فراحوا يتفنَّنون بو�صفها؛ »فاإذا تغزلوا �صاغوا من 
ِّ
عراء، وذهبت بلب البقعة التي خلبت ال�صُّ

فرجل نهوداً، ومن ق�صب 
َّ

الورد خدوداً، ومن الرنج�ص عيونًا، ومن الآ�ص اأ�صداغًا، ومن ال�ص

. فاأظهروا 
)2(

ال�صّكر قدوداً، ومن قلوب اللوز، و�رضر التفاح مبا�صَم، ومن ابنة العنب ر�صابًا«

ًا ل ميازج الأغرا�ص الأخرى يف كثرٍي  يف ذلك عبقريًَّة نادرًة، حّتى غدا الو�صف غر�صًا خا�صّ

.
)3(

من الأحيان، على خالف ما كان عليه الو�صف يف �صعر امل�صارقة

مَ غر�ُص الو�صِف عند اأبي الف�صل ق�صمني رئي�صني: َّ
على اأيِّ حاٍل ميكن اأن يق�ص

والرمال،  واجلبال،  والأ�صلحة،  واملدن،  يار،  الدِّ امتة: كو�صف  ال�صَّ بيعة  الطَّ اأوًل:  و�صُف 

وما �صابه ذلك من اجلمادات.

واهر الطبيعية(.  كة الَّتي ت�صمل كالًّ من )النباتات، الأحياء، الظَّ
ِّ
بيعة املتحر ثانياً:  و�صُف الطَّ

ما و�صف اللَّيل 
َّ
زاً هاّمًا من و�صفيات اأبي الف�صل، ول�صي

ِّ
بيعة حي وقد �صغلت هذه الطَّ

قليلَة  �صاحبًة  �صعره  امتُة يف  ال�صَّ بيعُة  الطَّ فيه من جنوٍم وكواكب. يف حني بدت  وما 

يار واملنازل، فعلى كرثِة دوران هذا الغر�ِص على األ�صنة  جاء، ومن ذلك و�صف الدِّ
َّ
الر

اثنني؛  اإلَّ يف مو�صعني  اإذ مل يرد  الف�صل؛  اأبي  عراء يكاد يكون معدومًا يف �صعر  ال�صُّ

مة ق�صيدته الَّتي مدح فيها �صاحب حلب، وثانيهما: يف ق�صيدِتِه الَّتي  اأولهما: يف مقدِّ

و�صف فيها حال القريوان بعد دمارها وخرابها.

ها، كما وقف من قبله فحول  اأنا�صِ الَّتي خلت من  ة 
َّ
فها هو يقف على ر�صوم ديار الأحب

ُف من وطاأِة عذابه وجحيِم �صوِقِه اإىل من كان  موع الَّتي ل تخفِّ عراء اجلاهليني، يذرف الدُّ ال�صُّ

)1( العمدة 2: 278.

)2( يف الأدب الأندل�صي �ص 144.

)3( يف الأدب الأندل�صي �ص 142.
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:
)1(

�صاكنًا فيها، فقد قال

ُم�َضاِئاًل يـَـاِر  الــدِّ َر�ْضِم  َعَلى  َوَقْفُت  اُل1-  �ُضوؤَّ ــبِّ  احْلُ لـَـْوَعــِة  ِمــْن  يَ�ْضتَِفي  ــْل  َوَه

الِلّوى ِمَن  َر�ْضٌم  ْبِ  ال�ضَّ ُر�ُضْوَم  ــْيــبَــِة اأْطــــالُل2-َفاألَْوى  ــِبِ ـــي بــالــ�ــضَّ ـــْوِع ــــلَّ ُدُم َوَط

بها،  التَّحديق  له  يروق  جميلًة  معامَل  عينيه  يف  زالت  ما  التي  املعامل  تلك  ي�صف  راح   
َّ
ثم

ماء باأمطارها، 
َّ

هر بعدما جادت عليها ال�ص ينت بالزَّ ها من جديد، وازَّ
َّ
وخا�صًة بعدما لب�صت حلي

ها: ِة توتره النَّف�صي؛ فقال يف الق�صيدِة نف�صِ علَّه بذلك يخفِّف من حدَّ

َمَعامِلاً  ــاِء  ــيَ احْلَ ــْوُب  �ــضَ ِبــَهــا  يَُحيِّي  ـــــَواُل3-  ــَن اأنْ ــضِ ــا� ــَح َ ــهــنَّ امْل ــْي ــَل ــَن َع ــْع ــَل َخ

َمالِحٌف امْلَِهاِد  اأْر�ــَص  ْت  �ضَ َروَّ َفَما  َخْلَخاُل4-  ــْوُر  ــن َوال ــُي  ــْل احْلَ ــا  ــاَه ُربَ َوَزهـــُر 

اأخرى  اإىل حالٍة  والثَّاين،  ل  الأوَّ البيت  متوتِّرٍة يف  ٍة 
َّ
نف�صي الف�صل من حالٍة  اأبو  انتقل  فقد 

بيعِة الَّتي  َة للطَّ
َّ
 اجلمالي

َ
ابع؛ اإذ راح ي�صف املظاهر

َّ
اأكرث هدوءاً وا�صتقرارا يف البيت الثالث والر

اعر،  ئ من جي�صان عاطفة ال�صَّ ًة من �صاأنها اأن تهدِّ
َّ
�صوِم العافيِة م�صحًة جمالي

ُّ
اأ�صفت على الر

ة.
َّ
بوع متمتِّعًا بو�صال الأحب

ُّ
وتعود به اإىل تلك الأيَّام اجلميلة الَّتي ق�صاها �صابقًا يف هذه الر

د ناقٍل لالأ�صياء من حوله، من 
َّ
ز الو�صف عند اأبي الف�صل هو اأنَّه مل يكن جمر

ِّ
 ما ميي

َّ
ولعلَّ اأهم

الواقع  َر  لي�صوِّ املو�صوف  اأثناء  يتغلغل يف  ما  ة، بل كان كثرياً 
َّ
الفني اإرادته  فيها  ُيْعِمَل  اأن  دون 

اأو�صافها  متنا�صيًا  ًا، 
ّ
نف�صي و�صفًا  حمرتقًة  �صمعًة  وا�صفًا  قوله  ذلك  ومن  للمو�صوف،  النَّف�صي 

ة، فقد ت�رضَّب اأبو الف�صل اإىل اأعماق مو�صوفه، وطرح عليه م�صاعره واأحا�صي�صه، وما 
َّ
اخلارجي

 اإثر احلبِّ الَّذي �صكن جوانحه، واأ�رضم نريان الع�صق يف �صدره، 
ٍّ
يعانيه من ا�صطراٍب نف�صي

:
)2(

معة لذا فهو يذوب �صوقًا ووجداً كما تذوب هذه ال�صَّ

ِب�َضْمَعٍة الــُهــُمــْوَم  فاأذَهْبنَا  ذَهْبنَا  والبَْدِر 1-  ْم�ِص  ال�ضَّ َطْلَعِة  َعــْن  ِبَها  َغِنْينَا 

ِج�ْضِمَها ِمثُل  َذاِئٌب  َوِج�ْضِمي  اأُقــْوُل  َتْــِري:2-  َدْمَعتي  َكَما  ـــِري  َتْ َوَدْمــَعــتـُـهــا 

الْهَوى ــَن  ِم ــاِن  ــبَ َذاِئ لََعْمِري  ِكالنَا  ِمــْن هْجِر3-  ــــارَي  َونَ ــٍر  ــْم ِمــْن َج َفــنَــاُرِك 

يوان: ق )35(. )1( الدِّ

يوان: ق )15(. )2( الدِّ
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اأذًى  ِمْن  تَُقا�ِضنْيَ  َقْد  َما  َعَلى  ــْدِري4-َواأنْــِت  ــاٍر َونـَـــاِرَي يف �ــضَ نَ ــْدُرِك يِف  َفــ�ــضَ

ة تفوق الآلَم اجل�صديََّة الَّتي تخلِّفها النَّار املح�صو�صة؛ اإذ اإنَّ 
َّ
اعر وعذاباته النَّف�صي فاآلم ال�صَّ

اكتواء القلب بنريان احلبِّ اأ�صدُّ من اكتواء اجل�صد واأعظم؛ لذا راح اأبو الف�صل يخاطُب النَّار 

ى بني جوانحه؛ لأنَّها �صوف  راً اإياها من القرتاب من تلك النَّار الَّتي تتلظَّ يف مو�صٍع اآخر حمذِّ

:
)1(

جة يف قلوب اأهل الهوى ت�صغر وتتال�صى اأمام اأوار نار الع�صق املتاأجِّ

ــرٌة  ــاِث نَ ــــــَزاُن  ِلــلــنــاِر َوالأْح اأُقــــْوُل  يُِفِق4-  َلْ  احُلـــبِّ  َغــَمــَراِت  يِف  ــُب  ــْل ــَق َوال

ــًة ــَج ــوؤَجَّ ُم ـــاًرا  ن ــي  ــَرِب ــْق تَ اأْن  اإيـــاِك  ِقــي5-  َفــتـَـْحــرَتِ َقْلِبي  يِف  ــْوِق  الــ�ــضَّ ــِج  ــالِع ِب

لَِقيَْت  ــا  َم ــِت  ــْي لَق ــا  َم ـــِك  اأن ـــنُّ  اأُظ الَْقَلِق 6-  َجاِحِم  ِمــْن  الْــَهــَوى  اأهــِل  ُقــُلــْوُب 

َجَعُلْوا َوَقـــْد  ــٍع  ــْوِديْ ــتَ ِب ــْيــِت  ُمــِنِِ َول  الُعنُِق7-  َعَلى  ــاً  ــَواق اأَط ــَواِعــِد  الــ�ــضَّ ِبْي�َص 

ماح( 
ِّ
 )الر

ِّ
�صها اأبو الف�صل، وت�رضب اإىل عاملها النَّف�صي ومن املو�صوفات اجلامدة الَّتي �صخَّ

ة، فنف�صه عامرٌة بحبِّ ذاك امللك ال�صنديد  ُه اخلا�صَّ
َ

ُه واأحا�صي�ص
َ
الَّتي طرح عليها اأي�صًا م�صاعر

اأبو  ومنهم  الأليم،  امل�صاب  بذاك  النَّا�ص  ُفِجَع  لذا  اإنذار؛  �صابق  دون  من  الَّذي رحل  الفاحت، 

ماح الَّتي وهنْت بعد رحيل 
ِّ
الف�صل الَّذي راأى اأنَّ احلزن قد لفَّ كلَّ �صيٍء من حوله، حتَّى الر

:
)2(

دها، فهي يف حزٍن وحداٍد دائمني
ِّ
�صي

املََدى َدْرِك  َعْن  َق�رُصَْن  َماِح  للرِّ َما  ــْول؟14-  ــْوِلــهــنَّ ُفــ�ــضُ ــَل نُــ�ــضُ ــْم َوَراأيْــــــَن َح

َعــاِزمــاً ــَك  ــنَ َراأيْ اإَذا  ــنَّ  ُك َولَــَقــْبــُل  ــول15-  ــْدَن الــطُّ ــَف ــتَ ــضْ ــا� ـــَك َف ـــْولَ َعـــايـَــنَّ ُط

نََرى فَما  َحِديُْدهنَّ  ــَداَد  احْلِ لَِب�َص  ــال16-  ــْي ــِل َك ــــَداُه  �ــــضَ ــــْن  ِم ــنَــانــاً  �ــضِ اإلَّ 

ر  اهنَة؛ فهو عندما ي�صوِّ
َّ
َة الر

َّ
 اأنَّ اأبا الف�صل كان يطرح على مو�صوفاته حالته النَّف�صي

ُّ
املهم

امل�صاعر  فهذه  خمتلفة.   
َ

واأحا�صي�ص  
َ
م�صاعر من  يخاجله  ما  ي�صّور  اإّنا  النَّف�صي،  مو�صوفه  واقع 

ماح من حزٍن وكاآبٍة، ما هي اإلَّ م�صاعره 
ِّ
الَّتي طرحها اأبو الف�صل- على �صبيل املثال- على الر

اتية نف�صها؛ اإذ مل يهناأ له عي�ص يف �رضوان بعد رحيل ملكها، لذا �صدَّ رحاله عائداً اإىل بغداد  الذَّ

يوان: ق )26(. )1( الدِّ

يوان: ق )33(. )2( الدِّ
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م�صقط راأ�صه، ليبداأ منها رحلًة جديدًة.

من  عًا  وتنوُّ  
ً
غنى اأكرث  اجلانب  هذا  كان  فقد  كِة: 

ِّ
املتحر بيعِة  الطَّ بو�صف  يتعلَّق  فيما  ا  اأمَّ

يف  ق�صيدٍة  من  اأكرث  اعر  ال�صَّ نظم  فقد  ِة، 
َّ
الطبيعي واهر  الظَّ و�صف  ول�صيما  ابق، 

َّ
ال�ص اجلانب 

ماء يف منت�صف اللَّيل باإزاٍر لزورديٍّ 
َّ

ماويَِّة. ومن ذلك قوله ي�صف ال�ص
َّ

و�صف الأجراِم ال�ص

يا املعروفة بكرثة الكواكب املحيطة بها، فقد بدت يف  ا الرثُّ ى يعجُب الناظرين. اأمَّ مرقوٍم مو�صَّ

دياجي اللَّيل اأ�صبه بعذراَء جميلة يحيط بها العا�صقون من كلِّ ناحية، وقد ُزيَِّن ِمع�صمها ب�صوار 

ُع خطا 
َّ
ورة اأكرث جماًل زاد اأبو الف�صل على �صخو�صها عذوًل يتتب ، ولكي تبدو هذه ال�صُّ

ٍّ
بهي

:
)1(

تلك اخلريدة احل�صناء، حتَّى يف�صي �رضَّها، ويف�صح اأمرها

َوهنًَة ـــــالَزَوْرِديَّ  الَّ َماَء  ال�ضَّ َكـــاأنَّ  ـــاِن ُمــنـَـْمــنـَـُم1-  َم ـــزَّ ــِم ال ــى ِجــ�ــضْ ــَل ُمــــاَلٌء َع

ـــفُّ َخـــِريْـــَدٍة ــِه َك ــْي ِف ـا  ــــاأنَّ الــَ�يَـّ ُم2- َك ِمْع�ضَ ــُل  ــْي ــلَّ ال اأْظـــَلـــَم  اإْذ  ـــُه  لَ ـــَط  ـــْي اأُِن

ــا ــه ــَرانُ َدبَ بَــــَدا  اإْذ  اأَراهـــــا  ــــاأينِّ  َك ـــَزُم3-  ـــْل ـــِم يُ ـــيَّ ُـــتَ َرِقـــْيـــٌب ِلـــتَـــْعـــِذيْـــِب امْل

ِة للمو�صوف 
َّ
ِة املو�صوعي

َّ
فاِت اخلارجي اعر الوقوف على ال�صِّ فمن املالحظ اأنَّه مل يرق لل�صَّ

ى ذلك اإىل �صرب اأغوار املو�صوف، ولعلَّه كان يهدف من وراء  فح�صب، بل كثرياً ما كان يتعدَّ

ما 
َّ
ِة املختزنِة يف اأعماقه الَّتي ل ي�صتطيع التَّ�رضيح بها، ول�صي

َّ
حناِت العاطفي ذلك اإىل تفريغ ال�صِّ

ل يف �صعر  عم، فاملتاأمِّ ي هذا الزَّ ، ولعلَّ ندرَة هذا الغر�ص يف �صعر اأبي الف�صل يقوِّ م�صاعر احلبِّ

اعر مل يعربِّ عن م�صاعر احلبِّ جتاه امراأة بعينها، بل اإنَّ معظمَ  ، يالحظ اأنَّ ال�صَّ اأبي الف�صل الغزيلِّ

اأثناء  التَّف�صيل يف  من  ب�صيٍء  عليه  �صنقف  ما  وهذا  باملذكر،  الغزل  كانت يف  ة 
َّ
الغزلي اأ�صعاره 

احلديث عن غر�ص الغزل عنده.

وكواه   ، احلبُّ اأ�صناه  الَّذي  امل�صتهام  للعا�صِق  �صورًة  الف�صل  اأبو  عر�ص  حال  اأيِّ  على 

 الَّذي بدا هزياًل �صاحبًا، خائر القوى، فقد قال 
)2(

ها
ُّ

الع�صق، وقد متثَّل هذا العا�صق بنجم ال�ص

ها: ابقِة نف�صِ
َّ

يف الق�صيدِة ال�ص

الَْهَوى  بِه  اأ�رَصَّ  بٌّ  �ضَ َها  ال�ضُّ  ] ]َكاأنَّ َدُم4-  َول  ــــٌم  حَلْ ــِه  ــْي ف ِمـــْنـــُه  يـَــْبـــَق  َفـــَلـــْم 

يوان: ق )39(. )1( الدِّ

 ال�صوء يف بنات نع�ص الكربى، والنا�ص ميتحنون اأب�صارهم فيه. الل�صان )�صهو(.
ُّ
ها: كويكٌب �صغرٌي خفي

ُّ
)2( ال�ص
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ا �صبيه الفرقدين فقد راح يعربِّ عن �صبابته بتلك القبالت التي يطبعها على وجنتي حبيبه  اأمَّ

وتارًة  ًا، 
ّ
تارًة و�صفًا ح�صي الكواكب  تلك  بو�صف  الف�صل  اأبو  قاطعه وجفاه. ومي�صي  الَّذي 

ًا، حتَّى ي�شل يف نهاية ق�شيدته املوؤلَّفة من ت�شعة اأبيات، اإىل و�شف بزوغ خيوط 
ّ
و�شفًا نف�شي

ٍم:
ِّ

 متب�ص
ٍّ
الفجر الأوىل الَّتي اأر�صلت �صعاعها يف اأنحاء اللَّيل البهيم، وكاأنَّها اأنياُب زجني

َجنَبَاِتِه يِف  ْبِح  ال�ضُّ ابِْت�َضاَم  كــاأنَّ  ــُم9-  ــضَّ ــ� ــبَ ــتَ ـــــــيٍّ َغــــــَدا يَ نَـــــَواِجـــــُذ ِزْنِ

غم 
ّ
ُر و�صفها يف �صعره، فعلى الر

ِّ
وفيما يبدو اأنَّ الكواكب قد ا�صتهوت �صاعرنا، فراح يكر

، اإلَّ اأنَّه قد و�صل اإلينا من �صعره يف هذا الغر�ص اأربع ق�صائد.  عريِّ من �صياع معظم نتاجه ال�صِّ

، فقد 
ِّ
ولعلَّ �صبب ذلك يعود اإىل الهتمام البالغ الَّذي حظي به علم الفلك يف العهد البويهي

بيعة  الطَّ هوى  يوافق  العلم  هذا  اأنَّ  اإىل  ذلك  ُردَّ  وقد  كبريًة،  عنايًة  بالتَّنجيم  البويهيون  عني 

التَّيار العلمي كثرٌي من ال�صعراء؛ ومنهم  تاأثَّر بهذا  . وقد 
)1(

اإليها بنو بويه الَّتي ينتمي  ة 
َّ
الفار�صي

لمة، طالت عليه،  ة بو�صف ليلٍة حالكٍة �صديدِة الظُّ
َّ
يني

ِّ
�صاعرنا اأبو الف�صل الَّذي بداأ ق�صيدته ال�ص

:
)2(

هر اآل لياًل ل ينتهي. فقال جت يف جوانحه الهموم واملواجع، حتَّى ظنَّ اأنَّ الدَّ واأجَّ

َكــْلــَكــاًل األْـــَقـــْت  لـَــْيـــاَلَء  ــٍة  ــَل ــْي لَ يِف  ــا1-  ــِد�ــضَ ــُه ِحــْن ــْت ــبَ ــبَ ــْل ــاِر َوَج ــه ــن َفــــْوَق ال

َتْتَها ــثِّــي  بَ ــــاَل  َوَط  
َّ
ــي ــَل َع ــْت  ــالَ َط َع�ْضَع�َضا2-  لَــْيــاًل  هــَر  ــدَّ ال ْبُت  َح�ضِ َحــتَّــى 

ة امل�صطربة؛ اإذ ت�صيطر عليه م�صاعر احلزن والكاآبة، 
َّ
 انتقل بعدما عر�ص لنا حالته النَّف�صي

َّ
ثم

َمِلكًا جلياًل مهيبًا ب�صط  يَّا  الرثُّ ماء، فراأى يف 
َّ

ال�ص املتناثرة يف كبد  اإىل و�صف تلك الكواكب 

ا  ماء، اأما �صهيٌل فغدا حماربًا عتيداً يطاعن اأعداءه مبا يحمل من عتاد، واأمَّ
َّ

�صلطانه على اأنحاء ال�ص

بناُت نع�ٍص- وهي: )�صبعُة كواكَب(- فبدت وكاأنَّها �صغاُر غزلٍن تبحث عن مكان اإقامتها، 

 اأ�صرياً ذلياًل، جملببًا 
)3(

وهي تدور من حوله دون اأن تهتدي اإليه. يف حني ظهر كوكب القطب

ًا 
ّ
فني و�صفًا  و�صفه  اإذ  بح؛  ال�صُّ عن  �صفحًا  الف�صل  اأبو  ي�رضب  ومل  والهوان.  الأ�صى  بجلباب 

باح، ليغنم منه  َع اأثر ذلك ال�صَّ
َّ
هه بفارٍّ منهزٍم اإثر معركٍة مع جنح اللَّيل الَّذي تتب

َّ
بارعًا، فقد �صب

ة يف العراق خالل الع�رض البويهي �ص 109.
َّ
)1( احلياة العلمي

يوان: ق )20(. )2( الدِّ

ه بقطب 
ِّ
)3( هو كوكب بني اجلدي والفرقدين، يدور عليه الفلك، وهو كوكٌب �صغرٌي اأبي�ص، ليربح مكانه اأبداً، واإنا �ُصب

حى لأن الكواكب تدور حوله. الل�صان )قطب(.
َّ
الر
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ما ت�صل اإليه يده.

مو�صوفاته  على  اعر  ال�صَّ طرحها  الَّتي  ابقة 
َّ

ال�ص ة 
َّ
النَّف�صي احلالت  جميع  اأنَّ  املالحظ  من 

ة املُ�صار اإليها اآنفًا؛ فجميع الكواكب الَّتي و�صفها اأبو الف�صل، ت�صيطر 
َّ
تتناغم مع حالته النَّف�صي

عليها م�صاعر اخلوف والهلع وال�صطراب. وهذا يدلُّ على مدى ال�صطراب النَّف�صي الَّذي 

يعاين منه اأبو الف�صل، والَّذي رمز له بليٍل داٍج بهيٍم، وبذلك يكون اللَّيل قد خرج عن دللته 

دٍة، لذلك جنده قد ا�صتعذب ذكر  ٍة متعدِّ
َّ
، اإىل دللٍت نف�صي

ٍّ
دة بزمٍن خارجي ة املحدَّ

َّ
املعجمي

:
)1(

ُره وخا�صًة يف مطالِع ق�صائده. ومن ذلك قوله
ِّ
مز الَّذي يحاكي اأعماق نف�صه، فيكر

َّ
هذا الر

ــٍم ــْي ــه بَ ـــــوؤُُه  ـــــَل ْك اأَ ــــتُّ  ِب ــــٍل  ــــْي َولَ ــــا1-  ــــَرابَ ــــِه ُغ ــــاِرِق ــــَف ـــــــاأنَّ َعـــَلـــى َم َك

 هذا 
ُّ
اعر بو�صف ما ي�صم دة بداأ ال�صَّ ًة متعدِّ

َّ
الَّتي حتمل م�صتوياٍت نف�صي وبعد هذه املقدمة 

اإذ  اأبو الف�صل يف هذا النَّ�صِّ اأكرث توتُّراً؛  اللَّيل من جنوٍم وكواكب يف ثالثَة ع�رَض بيتًا. ويبدو 

ة 
َّ
فات اخلارجي ة للمو�صوف، اأكرث من تركيزه على ال�صِّ

َّ
اتي ة الذَّ

َّ
اخلي فات الدَّ ز على ال�صِّ اإنَّه ركَّ

نِب،  عور بالذَّ هر الَّتي متلَّكها ال�صُّ ة، ومن ذلك على �صبيل املثال قوله وا�صفًا النُّجوم الزُّ
َّ
املو�صوعي

موع الغزار تكفرياً عن ذنوبها حّتى اخ�صلَّت وجوهها: اغبة يف التَّوبِة والإنابِة، فذرفت الدُّ
َّ
الر

الــهــَوادي هـــَر  الـــزُّ ـــُه  ـــْوَم ُنُ كــــاأنَّ  ــا3-  ــَوابَ ــث ــي ال ــِغ ــْب ــَلــْت تَ ُوُجــــــْوٌه اأَْخــ�ــضَ

اأ�صناه الهيام، يبث �صكواه ملن حوله،  اإىل الهالل فراآه كئيبًا، منزويًا،  اأبو الف�صل   نظر 
َّ
ثم

باح، واجنالء الهموم والأحزان الَّتي اأثارها الَّليُل  يف حني تالألأ وجه الفجر، مب�رضاً ببزوغ ال�صَّ

:
)2(

يوف امل�صلولة، فقد قال
ُّ

باح ذات ال�ص الفارُّ ذعراً من جنود ال�صَّ

املـُــــَويلِّ  الـــَقـــْمـــِر  بـَــِقـــيَّـــَة  َكـــــاأنَّ  ــا11-  ــابَ ــنَ ــِت ــو اْج ــُك ــ�ــضْ ـــٌف يَ ـــْدن َكــِئــْيــٌب ُم

ِبــبُــ�ــرْصَى  ُمــْبــتَــهــٌج  ــْجــَر  ــَف ال َكــــاأنَّ  ـــــــدَّ اْكــِتــئَــابَــا12-  ـــا اْربَ ـــَدَم ـــْع تَــــــــالأَلأَ بَ

ِبــَفــْجــٍر ـــْوراً  ـــذُع َم ــَل  ــْي ــلَّ ال ــــاأنَّ  َك ـــٌف َفــهــابَــا13-  ـــْي ـــضَ ــــــــُه � ــــٌب َراَع ــــريْ ُم

كيَز على اجلانب الوجداينِّ يف املو�صوف، وتف�صري  فمن الوا�صح اأنَّ اأبا الف�صل يحاول الرتَّ

يوان: ق )اأ(. )1( الدِّ
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، وكراهيٍة، وغ�صٍب، وخوٍف، وغري ذلك من  ما يعتلج يف نف�ص ذلك املو�صوف؛ من حبٍّ

ِة املختلفة، فقد راأى يف مو�صٍع اآخر على �صبيل املثال اأنَّ كوكبي زحل واملريخ 
َّ
احلالت النَّف�صي

قد تعانقا، ون�صيا ما كان بينهما من حقٍد دفني؛ لأنَّهما يف داِر غربٍة، ول يخفى على اأحٍد اأنَّ 

ْوِق واحلنني، وت�صمو به عن   ال�صَّ
َ
ج يف نف�ص املغرتب م�صاعر الغربَة عن الوطن والأهل، توؤجِّ

:
)1(

الأحقاد وال�صغائن، فها هو يقول

و�ْضَطُه َوبـــهـــَراُم  ِكـــْيـــَواٌن  ــَق  ــانَ ــَع تَ ــبَــا 4-  ــْدَريْــِهــَمــا َوتَــَرحَّ ــِد يف �ــضَ ــْق َعــَلــى احِل

ُغْربٍَة َداِر  يف  ْغَن  ال�ضِّ َخاَفا  َغريْبَاِن  ــا 5-  بَ ــرَّ ــَغ تَ اإْذ  ــُه  ــنَ ــْغ ــضِ � نَـــا�ـــصٍ  ــــــَت  َوُربَّ

وُق واحلنني  ِة الَّتي اأخذ بها ال�صَّ
َّ
ابقني، ي�صري اإىل حالتِه النَّف�صي

َّ
ولعلَّ اأبا الف�صل يف البيتني ال�ص

رته من م�صاعر احلقد والكراهية، و�صمت به فوق الأحقاد  ر اأنَّ الغربَة قد طهَّ
ِّ
كلَّ ماأخٍذ، فيقر

هر املتالألئة عا�صقٌة، تطيل  وال�صغائن. وهو يف غمرة هذا ال�صموِّ الروحي، يرى اأنَّ النُّجوم الزُّ

حيل، وهي ممزقٌة بني م�صاعر احلزن والأ�صى على رحيل 
َّ
النَّظر يف مع�صوقها الَّذي عزم على الر

قب خ�صيَة اأن يفت�صَح اأمرها. فيقول يف الق�صيدة نف�صها:  احلبيب، وم�صاعر اخلوف والرتَّ

ــٌد  هــَر ِفــْيــِه َخــَراِئ ــا7- َكـــاأنَّ الــنُــُجــْوَم الــزُّ ــَربَ ــِب َربْ ــَواِك ــَك ـــِر ال ــُع ِمـــْن ُزه ــاِل ــَط تُ

ُجُفْوِنها ِبَك�رْصِ  تَهوى  ــْن  َم ُع  ـــَودِّ تُ ــبَــا8-  َقُّ ــاِة الــرتَّ ــو�ــضَ َوتـُــْكـــِ�ُ ِمـــْن َخـــْوِف ال

وقبل النتقال اإىل مو�صوٍع اآخر من مو�صوعات الو�صف عند اأبي الف�صل، جتدر الإ�صارُة 

ُب يف ليلة متامه، يحاكي وجه  ته الَّتي و�صف فيها البدَر ليلَة ك�صوفه؛ فهذا البدُر اخلالَّ
َّ
اإىل ثنائي

اءتني قد غ�صَّ  ِنك الوجنتني الو�صَّ
ْ
 املن�صدَل على َتي

َ
عر غالٍم بديع احل�صن واجلمال، اإلَّ اأنَّ ال�صَّ

:
)2(

اذ، فقد قال حر الأخَّ
ِّ

�صيئًا من ذلك اجلمال الفتَّاِن وال�ص

ــانَــُه �ــضَ ــــــْد  َوَق ــــْدُر  ــــبَ ال ـَـــا  كــــاأمنَّ ــــْدِر1-  ــــبَ ال لَــــْيــــَلــــِة  يِف  ــــْوُفــــُه  ُكــــ�ــــضُ

َوْجـــهـــُه ــٍن  َحــ�ــضَ ـــــالٍم  ُغ َوْجــــــُه  ــِر2-  ــْع ــضَّ ــ� ـــُة ال ـــَم ـــْل ـــِه ُظ ـــْي ـــَل َجـــــــاَرْت َع

، اأ�صف اإىل 
ِّ
م مع وال�صَّ

َّ
تا ال�ص اأبو الف�صل يف و�صفياته حا�صَّ ل عليها  ومن احلوا�ص الَّتي عوَّ

يوان: ق )3(. )1( الدِّ
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ة الب�رض الَّتي حتتلُّ املرتبة الأوىل يف غر�ص الو�صف، لي�ص عند اأبي الف�صل فح�صب،  ذلك حا�صَّ

ًة. ومن ذلك على �صبيل املثال عندما و�صف اأبو الف�صل عازفًا بارعًا يف  عراء كافَّ بل عند ال�صُّ

واد يخفي خلفه 
َّ

�صنعته، بداأ بذكر لونه الَّذي يحاكي ظلمة اللَّيل البهيم �صواداً، اإلَّ اأنَّ هذا ال�ص

اأنواراً �صاطعًة تت�رضب مع الأحلان املنبعثة من ذلك الناي، وتتغلغل يف القلوب النَّ�صوى الَّتي 

:
)1(

ترتاق�ص طربًا

لَُه الْبَهْيِم  َكاللَّْيِل  الــلَّــْوِن  َوَحــاِلــِك  َكالَْفلِق1-  ــِن  ــ�ــضْ احْلُ ــ�ــرْصقــاُت  ُم ــاِئــٌل  َفــ�ــضَ

ـــٌح ُمـــوؤَثـّــَرٌة ــْوُب َعـــْن نُــْطــِقــِه ِريْ ــنُ ُمْغتَِبِق2- تَ لـُــبِّ  اأْو  ــَطــِبــٍح  ُمــ�ــضْ ــِب  ــْل َق يِف 

 تارًة اأخرى اإىل ذكر لون ذلَك العازف، ليبنيِّ اأنَّ �صواده لي�ص 
ُ
اعر مة عاد ال�صَّ وبعد هذه املقدِّ

رب  قبيحًا، بل على العك�ص من ذلك، بدا لونه اآيًة يف اجلمال؛ لأنَّه بدا يف جمل�ص الأن�ص والطَّ

كخاٍل مر�صوٍم على وجنِة ح�صناَء، يزيدها بهاًء وروعًة:

َح�َضناً ــِه  ِب ــاً  ــَه َوْج َمِْل�َضنَا  ــَخــاُل  تَ لـَـِبــِق3-  ــِجــٍب  ــْع ُم ــاٍل  ــَخ َك ــِه  ــْي ِف ــاَر  ــضَ � اإْذ 

 انتقل اأبو الف�صل بعد هذا الو�صف الَّذي ي�صي مبدى اإعجابه بذاك العازف، اإىل 
َّ
ومن ثم

من  جزءاً  الأ�صابع  فتغدو  ور�صاقٍة،  ٍة  خفَّ بكلِّ  نايه  من  الأحلاَن  ُي�صدر  فهو  مهارته،  و�صف 

نتَجا يف نهاية املطاف حلنًا عذبًا يطرُب الآذان،وينع�ُص الأرواح 
ُ
النَّاي، كلٌّ اآخٌذ من الآخر، لي

يف الأبدان:

�ُضِلبَْت ــــرِه  َزْم ـــْن  ِم ــُه  ــفُّ َك ـَــا  َكـــاأمنَّ ــرَتَِق4-  ــ�ــضْ ُم ـــدُّ  ِج ـــِه  يَـــَديْ ـــْن  ِم ـــــُرُه  َزْم اأْو 

بِه ــِه  ــْي اإلَ ــى  ــْوَح يُ ــا  َم يَــْحــَفــُظ  تَــــَراُه  ـــِرِق 5-  ـــَخ ـــْن ُ ـــِوي مِب ـــه ُه اأبـَــــــًدا يَ ُّ َو�ـــــــرصِ

ُمْتَهًدا ــــاَر  الأْوتَ ِباأنَْفا�ِضِه  يَــْحــُدو  ــُرِق6-  ــطُّ ال ـــــاُن يِف  ـــِه الأحْلَ ِب ــتـَـِقــْيــُم  َفــتـَـ�ــضْ

واَد ل يحطُّ 
َّ

َر اأنَّ هذا ال�ص
ِّ
واأخرياً يعود اأبو الف�صل اإىل ذكر لون العازف تارًة اأخرى، ليقر

اأبداً من قدر �صاحبه، بل يزيده بهاًء، وح�صنًا، وروعًة. فهو يحاكي �صواد امل�صك من جهٍة، 

َة الَّتي تنع�ص الأرواح من جهٍة اأخرى:
َ
ويحاكي رائحته املنع�صة الَعِطر

بَْهَجِتِه ُح�ْضَن  اإلَْيِه  بَاُب  ال�ضَّ ــَدى  اأْه َعبَِق7-  َويف  ـــْوٍن  لَ يف  ــَك  املِــ�ــضْ ــَب  َفــنـَـا�ــضَ
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املجتمع  اأنَّ  على  يدلُّ  �صاحبه،  ي�صني  ل  الب�رضِة  �صواَد  اأنَّ  على  الف�صل  اأبي  اإ�رضاَر  وكاأنَّ 

اأبي  عمَل  فاإنَّ  اأمٍر  من  يكن  ومهما  ود. 
ُّ

ال�ص قْدِر  من  ويحطُّ  والبي�ص،  ْوِد 
ُّ

ال�ص بني  ز 
ِّ
ميي كان 

ابق ُيَعدُّ اإ�صهامًا يف تطوير هذا الغر�ص، فبعد اأن كان الو�صف يتعانق مع الأغرا�ص 
َّ

الف�صل ال�ص

الأخرى، ويرتع يف فنائها، اأ�صبح غر�صًا م�صتقالًّ يف ذاِتِه يف معظم الأحيان، ولعلَّ اأبا الف�صل 

عريَّة. روا هذا الغر�ص، حتَّى ا�صتقلَّ عن باقي الأغرا�ص ال�صِّ تاأثَّر يف ذلك بالأندل�صيني الَّذين طوَّ

اأي�صًا  و�صف  بل  العاقل،  على   
ِّ
احلي الكائن  بو�صف  يتعلَّق  فيما  الف�صل  اأبو  يقت�رض  ومل 

اأنَّه يطمع يف  اإىل درجة  غري العاقل؛ كالكلب مثاًل؛ فقد و�صف كلَب �صيٍد �صديَد احلر�ِص، 

، �صجاٌع، ي�صوُل ويجول كاأ�صٍد يذبُّ 
ٌ
يد ماهر النق�صا�ص على خياله الَّذي يتبعه، فهو يف ال�صَّ

الَّتي  �صغاره  عن  باحثًا  وذهابًا  جيئًة  يروح  الذي  امل�صطرب،  النَّعام  كذكر  اأو  �صغاره،  عن 

ه النق�صا�ُص على الفري�صة فح�صب، بل  راً همُّ بيل، وهو فوق هذا وذاك لي�ص متهوِّ
َّ

�صلَِّت ال�ص

 حِذٌر، يرتقَّب فري�صته، ويتحنيَّ الفر�صة املنا�صبة لالنق�صا�ص عليها، كي ل ُيْخِفَق يف 
ٌّ

هو ذكي

 :
)1(

�صيده

ِمــثَــالُــْه ــْب  يُــ�ــضَ َلْ  َكــْلــبــاً  ــــُت  ــــَع ـــالُـــْهاأنْ ـــِه َخـــيَ ـــضِ ـــْر� ـــُه ِمـــــْن ِح ـــْطـــِمـــُع يُ

ــْه ــالُ ــبَ ــضْ ــْت اأ� ــبَ ــِل ــضُ ـــِر � ـــهـــَزبْ ـــَل الْ ـــْث َرالُـــــْهِم ـــُه  ـــْن َع ـــلَّ  �ـــضَ ــِم  ــْي ــِل ــظَّ ــال َك اأْو 

ـــْه ـــالُ ـــَط ــــاأُم ِمــــــْن َمــــَطــــالــــِه َم ــــ�ــــضْ ــــْهيَ ــــالُ ــــْريَ ِج ــــِه  ــــِم َف َوِديـْـــــــــِق  َويِف 

ـــْه ـــالُ ـــيَ ــــْيــــِدِه ِع ـــــْن �ــــضَ ـــا ِم ـــنَ ـــلُّ ـــُك َف

ة لهذا الكلب من لوٍن، و�صكٍل، 
َّ
فمن املالحظ اأنَّ اأبا الف�صل مل يقف على الأو�صاف اخلارجي

ما �صعراء 
َّ
عراء القدامى، ول�صي وحجم، وغري ذلك من الأو�صاف الَّتي تطالعنا يف و�صفيات ال�صُّ

نف�ص هذا  اإىل  اإذ دخل  املو�صوف؛  لهذا  ة 
َّ
اخلي الدَّ الأو�صاف  ز على  ركَّ بل  اجلاهلي،  الع�رض 

ر ما تنطوي عليه نف�صه من حر�ٍص، وذكاٍء، وا�صطراٍب، وحيطٍة وحذر، حتَّى  الكلب، و�صوَّ

ة للمو�صوف، فمثاًل 
َّ
كاأنَّه ي�صُف عاقاًل. ولكنَّ اأبا الف�صل مل يتجاهل متامًا الأو�صاف اخلارجي

، ومل 
ِّ
 املو�صوعي

ِّ
عندما و�صف فر�صه حاكى من �صلفه من اأقرانه؛ اإذ اكتفى بالو�صِف اخلارجي
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ُه. بل اكتفى بالوقوف على لونه، 
َ
ُه وخواطر

َ
يت�رضَّب اإىل نف�ص ذلك الفر�ص ليك�صَف هواج�ص

ُتُه فقد حاكت البدر امللتحف بعتمة ذلك اللَّيل، 
َّ
ا غر فقد ا�صطبغ فر�صه بظلمة اللَّيل البهيم، اأمَّ

:
)1(

هر يف حني راح حافره يوم�ص وكاأنَّه الهالل يف اآخر ال�صَّ

ــِه  ــْوِن لَ يِف  ــَل  ــْي ــلَّ ال ــي  ــضِ ــَر� َف َحــكــى  ـــِطـــَراِر1-  ـــَد ا�ـــضْ ـــْن َفــَقــابَــلــُه الــــبَــــْدُر ِع

ـَمــاِم  الــتَـّ يِف  ًة  ُغـــــرَّ ــــُه  لَ ـــاَن  ـــَك َف َاِر2-  الــــ�ــــرصَّ يف  ــــــِرِه  ــــــاِف حِلَ ـــــاًل  ـــــْع َونَ

وفيما يتعلَّق بو�صف النَّباتات ل جند اإلَّ ثالثة اأبياٍت قالها اأبو الف�صل يف الّطلِّ والنَّْور، علمًا 

ا  ما الأزهار الَّتي �صغفوا بها اأميَّ
َّ
اأنَّ �صعراَء الأندل�ص قد اأفنوا معظم قوافيهم يف و�صفها، ول�صي

�صغف، فلم يرتكوا نوعًا منها اإلَّ وقالوا فيه �صعراً، حتَّى غدا مو�صوع و�صف الأزهار مو�صوعًا 

اإذا مل نقل  جاء، 
َّ
بارزاً يف �صعر الأندل�صيني، يف حني غدا يف �صعر اأبي الف�صل �صاحبًا قليل الر

معدومًا، ول غرَو اأنَّ هذه النُّدرُة تعود اإىل �صياع معظم اأ�صعاره.

دة على اأوراق الأ�صجار، وكاأنَّها  ر اأبو الف�صل قطرات الطلِّ املتجمِّ على اأيِّ حاٍل قد �صوَّ

ه عيونًا ُرْمداً ترنو من دون اأن  قيع الَّذي لفَّ ا النَّْور فغدا ب�صبب ال�صَّ لآلُئ تتوهج يف حماراتها، اأمَّ

قيع الَّذي  تقوى على اإ�صدال جفونها. يف حني طاأطاأ الغ�صُن راأ�َصُه، وحنا هامته اإثر ذاك ال�صَّ

:
)2(

�رضب اأوراقه

َجَمَدْت  َما  بَْعِد  ِمْن  َقْطَراِتِه  ــاأنَّ  َك ـــَن الـْــــَوَرِق 16-  ـــَداٍف ِم ـــضْ ــــْوَق اأ� ــــٌئ َف لآِل

اأْعيُنُُه ِبالثْلِج  َرِمـــَدْت  َقــْد  َفالنَّْوُر  ُمنَطبِق 17-  َغــــْرِ  ــٍن  ــْف ــَج ِب ــو  ــْرن يَ ــ�ــَص  ــْي ــَل َف

يِْب َعَلى ُن َقْد �رَصَبَْت اأيِْدي ال�رصَّ ــــــــــِه َفــــــــرَتَاُه َمــــاِئــــَل الْـــُعـــنُـــِق18-َوالُغ�ضْ اأْوَراِق

اإنَّ هذا  بل  الو�صف،  �صعٍر يف غر�ِص  اآنفًا من  ُذكر  ما  الف�صل على  اأبي  يقت�رض ديوان  ومل 

 اأ�صعار ديواِنه، وا�صتاأثر بجلِّ قوافيه، فلم يرتك مو�صوعًا من املو�صوعات 
َ
الغر�َص احتلَّ معظم

عريَّة اإلَّ واتَّخَذ فيه مكانًا، ف�صاًل عن النُّ�صو�ص الَّتي اتخذت الو�صَف مو�صوعًا رئي�صًا لها.  ال�صِّ

ا ان�صبَّ على املو�صوف عينًا،   اأنَّ اأبا الف�صل مل يتناول هذا الغر�ص تناوًل تقليديًَّا، واإنَّ
ُّ
واملهم

يوان: ق )و(. )1( الدِّ

يوان: ق )26(. )2( الدِّ
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وقلبًا، ونف�صًا، وروحًا، ليجعل �صورته اأكرث حياًة وحيويًَّة. وتعدُّ حا�صة الب�رض من اأكرث احلوا�ص 

ف هذه احلا�صة توظيفًا  ة، ومع هذا مل يوظِّ
َّ
اأبو الف�صل لت�صكيل �صورته الفني ل عليها  الَّتي عوَّ

ورة؛ من �صكٍل، وِجرٍم، ولوٍن، وحركٍة، بل كان  حمكمًا، بحيث ي�صتق�صي جميع اأركان ال�صُّ

 
ِّ
مِع وال�صم

َّ
ا حا�صتا ال�ص ي�صف جانبًا واحداً من اجلوانب الَّتي تلفت انتباهه يف املو�صوف. اأمَّ

فهما يف اأ�صعاره على ا�صتحياء، فلم يكن لهما ح�صوٌر اإلَّ يف ب�صعِة موا�صع. فقد وظَّ

و�صفوة القول: مل يكن غر�ُص الو�صف يف �صعر اأبي الف�صل مكتماًل؛ اإذ مل ي�صتق�ِص جميَع 

َّ اإنَّه مل ي�صف اإلَّ اأموراً قليلًة: كو�صف اللَّيل 
اأجزاء �صورته �صواٌء اأكانت خارجيًة اأم داخلية، ثم

امتة، و�رضب �صفحًا عن اأموٍر كثريٍة؛  بيعة ال�صَّ وكواكبه، وعذار الغلمان، وبع�ص مظاهر الطَّ

من  فيها  وما  املعارك،  وو�صف  ونبات؛  وحيواٍن  ر�صوٍم،  من  فيها  وما  حراء،  ال�صَّ كو�صف 

بيعة من اأ�صجاٍر، واأزهاٍر، واأنهاٍر، واأطيار؛ وو�صف  جاعة؛ وو�صف الطَّ مظاهر البطولة، وال�صَّ

املدن وما فيها من ح�صارات، ومعامل؛ وغري ذلك من اأموٍر كثرية ميكن ل�صاعٍر مثل اأبي الف�صل 

الإ�صالمي  العامل  اأم�صاِر  بني  ائم  الدَّ وتنقله  احلياتية،  جتربته  لغنى  نظراً  �صعره؛  يف  يتناولها  اأن 

اإىل  التق�صري  ذاك  نعزو  اأن  وميكننا  لها.  ح�رض  ل  التي  الكثرية  املعارك  وخو�صه  وحوا�رضه، 

�صياع نتاجه الأدبي. 

2- الغزل:

ًا واحداً  ار�ُص يف �صعره ن�صّ مل يكِن الغزُل مو�صوعًا بارزاً يف �صعر اأبي الف�صل؛ اإذ ل يجُد الدَّ

اإلينا من �صعره يف هذا  اإىل وجود حمبوبٍة يف حياة ال�صاعر، بل معظم ما و�صل  ي�صري �رضاحًة 

وانت�رض  ذاع  الَّذي  الغزل  ذاك  باملذّكر؛  والغزل  ف،  والتَّلطُّ ف، 
ُّ
التَّظر باِب  من  كان  الغر�ص 

ما الفر�ص، فراح �شعراء الع�رص 
َّ
ة، واختالط العرب بالأعاجم، ل�شي

َّ
بعيَد الفتوحات الإ�شالمي

كتور �صامي  عر – كما يقول الدُّ ، وهكذا »انتقل ال�صِّ
)1(

ل يتطارحون الأ�صعار فيه ا�صي الأوَّ
َّ
العب

فربزت  خمزية،  جديدة  ميادين  اإىل  ونحرها،  و�صحرها  وعطرها،  النِّ�صاء  خدر  من  هان-  الدَّ

)1( الأدب الأندل�صي يف ع�رض املوحدين، الدكتور حكمة علي الأو�صي، مكتبة اخلاجني، م�رض- القاهرة. �ص 188.
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اأ�صبح  هنا  ومن   .
)1(

» للحبِّ ون  ويت�صدَّ ويربزون،  يتزيَّنون،  الغلمان،  لهوؤلء  فا�صحٌة  �صوٌر 

ويتناف�صون  عراء؛  ال�صُّ جلُّ  يطرقه   ،
ِّ
العربي عر  ال�صِّ اأغرا�ص  من  رئي�صًا  غر�صًا  بالغلمان  ل  التغزُّ

عراء  يف ميدانه وي�صفون مغامراتهم فيه. ولبدَّ من الإ�صارة يف هذا املو�صع اإىل اأنَّ بع�ص ال�صُّ

خ�صيات البارزة يف   ل غري، فهناك كثرٌي من ال�صَّ
ِّ
قد �صلكوا هذا امل�صلك من قبيل التَّقليد الفني

ج؛ فهذا خطيب جامع قرطبة على 
ُّ
املجتمع امتطت �صهوة هذا الفنِّ الوافد من دون ما حتر

عابة، كان يع�صق غالمًا ا�صمه  رف والدُّ �صبيل املثال، اأحمد بن يحيى احلمريي، امل�صهور بالظُّ

:
)2(

د بعدما قراأ عليه؛ فقال  مال اإىل غالٍم اآخر ا�صمه حممَّ
َّ
عي�صى، ثم

ــٍد ــمَّ ــبِّ حُمَ ــُح ــى ِب ـــْن ِعــْيــ�ــضَ ــُت ِم لْ ــدَّ ــبَ ــِديتَ ــتَ اأْه ــُت  ــا ُكــْن َم ــُت َولَـــْول اهللُ  ــِديْ ُه

واإمنَــــا ذاَك  َكــــاَن  َمــــالٍل  َعــــْن  ــِدَوَمــــا  ــمَّ ــَح ــْت مبُ ــَل ــطِّ ــى ُع ــ�ــضَ ــْي �ـــرِصيـْــَعـــُة ِع

اء 
َّ
ة الهموم والو�صاو�ص من جر وهذا اأبو الف�صل ربيب بيت العلم والأدب، يعاين من �صدَّ

ا، ويق�صم على امل�صي يف هذا الهوى، 
َّ
د الوجنتني، فاتن املحي ِر الأ�صداغ، ُمورَّ تعلُّقه بغريٍر ُمعطَّ

:
)3(

�ص نف�صه لالأذى والتهلكة، ويف ذلك يقول
َّ
واإن عر

الَّــِذي الَْعِطِر  ْدِغِه  �ضُ ِمــْن  وُمبَْلبٍَل  ــاِب1-  ــَج ِح ُدْوَن  ــاَل  ــبَ ــْل ــبَ ال يَل  ــــَدى  اأه

ِه ــَص احْلَــيَــاُء بــَخــدِّ ــَر� ــا َغ ـــي2- َوَحــيَــاِة َم ـــاِب ـــتَ َوِع ـــِه  ـــاِب ـــتَ ـــِع ِب َوْرِدِه  ِمـــــْن 

ــِه ــبِّ ُح يِف  ــي  ــِت ــَج ــْه ُ مِب َرنَّ  ــــــــرِّ لأَُغ خَطاِبي3-  ـــُطـــْوِب  اخْلُ َمـــَع  يُــِطــْيــُل  َغــــَرراً 

ـــًة ِذلَّ ِعـــْنـــِدي  اإنَّ  َز  ـــزَّ ـــَع تَ ـــْن  ـــِئ َولَ ــــاَب ِلــالأَْحــبَــاِب4-  ْحــــبَ
ــْعــِطــُف الأَ ــتَ تَــ�ــضْ

ُ كيَف اأنَّ ذاك الغالم ي�صنُّ بالو�صال، ويزداد َدلًّ وغنجًا، اإلَّ اأنَّ  وها هو يف ن�صٍّ اأخر، يبنيِّ

د بقطع اأ�صباب  ة �صبابته، بل على العك�ص من ذلك، فقد راح يهدِّ اعر ل يظهر تهالكه و�صدَّ ال�صِّ

:
)4(

ة، اإذا ما اأ�رضَّ املحبوب على مداومة الهجر والقطيعة، ويف ذلك يقول املودَّ

ِتْيهاً ِل  ِبالَو�ضْ نَّ  �ضَ ــْد  َق َوَحــبــْيــٍب  َاِق1-  ــــُدوُر ِبــــالإ�ــــرصْ ــــبُ ــنُّ ال هـــْل تَــ�ــضِ

ان، دار املعارف، م�رص، ط2، �ص 11. هَّ ة، الدكتور �شامي الدَّ
َّ
)1( الغزل منذ ن�شاأته حتَّى �شدر الدولة العبا�شي

)2( املغرب يف حلى املغرب 1: 220.

يوان: ق )6(. )3( الدِّ

يوان: ق )30(. )4( الدِّ
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يُْنـ اأْن  الَْهْجُر  ذا  َداَم  اإْن  اأْخ�َضى  ــا  ـــِه ِعــــَقــــاَل ِوثــاقــي2-اأنَ ـــبِّ ــَط ِمــــْن ُح ــضِ ــ� ـ

اُه
َ

ـــــرت اْع َّــــا  ِم ــــوؤَاَد  ــــُف الْ ــــَح  ريْ
ــــاأُ َف ــاِق3-  ــضَّ ــ� ــُع ال ـــى  ـــَل َع الْــــهــــَوى  َواأُردَّ 

اأمام املحبوب،  العجز وال�صعف  اإظهار  الف�صل، يف عدم  اأبو  الَّذي اتخذه  وهذا املوقف 

ُ يف ن�صٍّ اآخر، كيف ي�صعى بع�ُص غلماِنِه اإىل  ر يف اأكرث من مو�صع يف ديوانه، فهاهو يبنيِّ
َّ
يتكر

اعر يف جمل�ٍص واحٍد. اإلَّ اأنَّ اأبا الف�صل  د األَّ يجتمع مع ال�صَّ  اإىل قلبه؛ اإذ يتق�صَّ
ِّ
 والغم

ِّ
اإدخاِل الهم

 الأ�صَف اأو التَّح�رَض اإزاء هذا املوقف، بل يكتفي بت�صويره ت�صويراً بارداً خاليًا من عمق 
ُ
ل ُيظهر

:
)1(

ورة الأحا�صي�ص و�صدق امل�صاعر، متخذاً من علم النَّحو و�صيلًة لتو�صيح هذه ال�صُّ

ـــنْيُ يَـــِل لَــْيــ�ــصَ   
َّ
ـــي ـــَل َع ِتٍّ  بَــــــْدُر  ــِه الــظــنــْوُن1-  ــْي ـــــْوُت ِف ــا َرَج ــَم ــْي َخــــاَب ِف

َكا ـــْن  اأُك َلْ  اإْن  ــاَلِف  ــِخ ــْل ِل ــبــاً  َطــاِل يَــُكــْوُن2-  َل  اً  ـــا�ـــرصِ َح ُكــْنــُت  َواإْن  َن 

َحتى ـــطُّ  َق ــِقــي  ــتَ ــْل نَ َمـــا  َذا  ــى  ــَل ــَع َف ـــُن3-  ـــِويْ ـــن ـــتَّ ــــاُف َوال ـــى امْلـُـــ�ــــضَ ـــالَق ـــتَ يَ

يبادله  رف الآخر، ل  الطَّ اأنَّ  اإذا ما علم   ، اأبداً عن هجر من يحبُّ يتوانى  الف�صل ل  فاأبو 

ًا )اأحد غلمانه( ويطلُب منه األَّ 
ّ
ع علي

ِّ
ها، اأو لي�ص �صادقًا يف مودته. فهاهو ُيقر

َ
 نف�ص

َ
امل�صاعر

 اخلادعَة، الَّتي ت�صي مبا 
َ

يقرَب جمل�صه البتََّة؛ لأنَّه يف غنى عن تلك امل�صاعر املت�صلِّبِة، والأحا�صي�ص

ة بينهما، ومن هنا يتبنيَّ  يكنُّه الغالم ل�صيده من حقٍد وكراهية، لذلك وجب قطع اأوا�رض املودَّ

عاء اأبي الف�صل للع�صق والغرام، فهو يكافئ من يحبُّ و�صاًل بو�صٍل، وهجرانًا  ادِّ

:
)2(

ادقة. فقد قال بهجران، وهذا اأبعد ما يكون عن م�صاعر احلبِّ ال�صَّ

ـــــــِن َوِب ــــْل  ــــ�ــــضِ تَ ل   
ٌّ
ـــــي ـــــِل َع ـــــهـــــِن1-  ـــــْرتَ ــــــــــْرُ ُم َفـــــَقـــــْلـــــِبـــــي َغ

ــبــاً َغــ�ــضَ َوُدْم  ـــــِزْد  َف ــَت  ــْب ــضِ ــ� َغ ـــي2-  ـــِن ـــــــاَك َغ ـــــــــاإين َعــــــــْن ِر�ـــــــضَ َف

�ـــــرّصاً ـــِتـــي  بـــْغـــ�ـــضَ ــــي  ــــِف ــــْخ اأتُ ـــِن؟3-  ـــَل ـــَع ال يِف  احْلُــــــــبَّ  َوتـُـــــْبــــــِدي 

َمـــْيـــِلـــي  يِف  ـــــَك  تْ ـــــرَّ َغ ــــْد  ــــَق لَ ـــــَ�4ِ-  ــــــــــــــَواِذُب الـــــظِّ اإلَـــــــْيـــــــَك َك

هــــَوًى ــــــــَد  اأِزيْ اأْن  اأتـَـــْطــــَمــــُع  َدَخـــــــــِن؟5-  َعـــــَلـــــى  يِل  َك  َوِودُّ

يوان: ق )43(. )1( الدِّ

يوان: ق )45(. )2( الدِّ
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ُقــِطــَعــْت يَـــــٌد  ـــَدْت  ـــضَ ـــ� َف اإذا  ــــُر الْــــــبـَـــــَدِن6-  ــــاِئ ــــضَ ــــَلــــَم � ِلــــيـَـــ�ــــضْ

ه لأبي 
ِّ
ًا ل�صيده، لذا ردَّ عتبه بطريقٍة دمثٍة تظهر تذلَُّلـه، ومدى حب

ّ
ولكنَّ الغالَم كان اأ�صدَّ حب

ِد، والتذلُّل، وعدم التنّكِر  الف�صل؛ اإذ بداأ بكلمة )غالمك(؛ فهذه الكلمة فيها ما فيها من التودُّ

اإثر ذلك   
ِّ
 والغم

ِّ
اأوقعه يف الهم َده قد 

ِّ
اأنَّ �صي اإىل  اأ�صاَر  ِدِه، ثم 

ِّ
الَّتي كانت بينه وبني �صي للع�رضة 

:
)1(

اجلفاء الَّذي يقف خلفه اأبو الف�صل نف�صه؛ كما قال الغالم

ُ ُمْـــــتَـــــهـــــِن ْ
ـــــــــــر ـــــِنُغــــــــالُمــــــــَك َغ ـــــُخ ي وَلْ  ــــــــُه  ن ــــــــوِّ ــــــــَخ تُ

ـــــُه ُظـــْلـــمـــاً  ـــــبَ ـــــْت ــــِنَوتـــــْطـــــُلـــــُب َع ــــُك يَ وَلْ  ــــٍب  ــــضَ ــــ� َغ َعـــــَلـــــى 

ـــــا َقـــــــــْد ُقــــْلـــــ امْلِـــــَحـــــِنَوتُـــــــْوِقـــــــُعـــــــُه مب ِمــــــَن  بـَــــْحـــــٍر  يِفْ  ـــــَت  ـ

اأْم  َطــــــْرُفــــــَك  ـــــلَّ  ك يِل:  ــــــَتَِفـــــُقـــــْل  ــــــِف َخـــــــال َطــــــــــــْريِف مـــــــِن الْ

ح عن نف�صه بنظم مثل هذه  يا�صِة واحلرِب، كان يروِّ
ِّ

ال�ص الف�صل رجَل  اأبا  اأنَّ  يبدو  وفيما 

عوريَِّة، اأو عمق املعاناة، فكلُّ اأ�صعاره الَّتي نظمها  الأ�صعار الَّتي ل ت�صفُّ عن �صدق التَّجربِة ال�صُّ

ِف، ومالطفِة بع�ِص الغلمان الَّذين كان 
ُّ
ر والتَّظر متغزًل بالغلمان ل تكاد تخرج عن باب التَّندُّ

:
)2(

ته جتاه اأحِد غلمانه
َّ
مييل اإليهم. ومن ذلك قوله وا�صفًا عميق حمب

ُجْملًة  ُحبََّك  ــْرُت  ــَك اأنْ ــْد  َق  
َ
َوَهْبِني �ُضْخَطها 1-  الْعزيَْزِة  ي  نَْف�ضِ ِمــْن  ــُت  نْ ــَوَّ َوَه

�َضَهاَدٍة َجــْرُح  احُلبِّ  يف  يل  اأيْــَن  ها2-َفِمْن  َخطَّ ــــَي  ــــِع َوَدْم ـــالهـــا  اأْم ــَي  ــاِم ــَق ــضَ �

اإزاء ذلك  اعِر، وي�صي مبا يعتمل يف فوؤاده من م�صاعر واأحا�صي�ص  ال�صَّ اإذن يف�صُح  مُع  فالدَّ

ر  ، في�صوِّ
ِّ
الغزل احل�صي اأحيانًا يركب مركب  اعر كان  ال�صَّ اأنَّ  اأي�صًا  املحبوب. ومن املالحظ 

دة العِطرة، ذات  جَة الَّتي ل تهداأ اأو ت�صتكني اإلَّ بقطف قبلٍة من �صفاه احلبيب املَُورَّ غرائزه املتاأجِّ

:
)3(

ائقني املدام املعتَّق الَّذي ي�صكر الذَّ

ــاٍر  ــَم ُخ ــال  ب اجُلـــُفـــْوِن  ــــْوِر  ــــُم َوخَمْ ــَدا1-  ــْع ــنــاً وبُ َجــى ُحــ�ــضْ ــــْدَر الــدُّ ــى بَ ــَك َح

اأْن اإَل  ــي  ــِل ــيَ ِح ـــِه  ِب َزالَـــــْت  ــا  ــَم َف ـــَدا2-  ـــضْ ُر� ـــيَّ  ـــَغ ال لَـــــَديَّ  َوراأَى  َدنَـــــا 

خرية 4: 65. )1( الذَّ

يوان: ق )32(. )2( الدِّ

يوان: ق )10(. )3( الدِّ
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ِم�ْضكاً  َف�َضَمْمُت  ِبُقْبلٍة  َوَجــــاَد  َوْرَدا 3-  َوَقـــَطـــْفـــُت  ُمــــَداَمــــًة  ــــــُت  َوُذْق

ــَقــْاين �ــضَ �َضبَباً  يِل  كُر  ال�ضُّ ــاَن  ــَك َف بَــْردا4-  الـــُعـــْذِريِّ  ــهــَوى  ال ]َظَماأِ[  َعــَلــى 

َعــْذبــاً ــاَن  ــَك َف َوَرْدُت  ــاً  ــرِصْب � ــا  ــيَ َف ــَدا5-  ــْع ــضَ ـــاَن � ـــَك ـــمـــاً حَلـــْظـــُت َف ــــا َنْ َويَ

ائع بني  ر؛ اإذ من ال�صَّ ويف احلقيقة ل ميكن للباحث اأن يجزم اأنَّ هذه الأبيات قيلت يف املذكَّ

ان بقوله:  هَّ كتور �صامي الدَّ ر ملخاطبة املراأة، وقد علَّل ذلك الدُّ عراء ا�صتخداُم �صمرِي املذكَّ ال�صُّ

عراُء يرمزون اإىل املراأة باحلبيب، وي�صطنعون   يف الغزل حني كان ال�صُّ
ُ
ر »وقد بداأ اللَّفُظ املذكَّ

. ومن هنا فمن الع�صري 
)1(

احلديث عنها بالتَّذكري، ويخفون ا�صمها لئالَّ ت�صتهر وتقع الف�صيحة«

ر احلقيقي، وبني تلك الَّتي اتخذت التذكري  على الباحث التَّمييز بني الأبيات الَّتي ت�صري اإىل املذكَّ

ل به،  َح جن�ص املتغزَّ ل يف تلك الأ�صعار اأن يرجِّ طريقًة للمدارة واملواربة. بيد اأنَّه ميكُن للمتاأمِّ

فمن الأبيات الَّتي ميكن اأن يكون املق�صود بها امراأًة ما: تلك الأبيات الَّتي يتجلَّى فيها �صدُق 

عوريَّة، بحيث ل تخفى فيها تباريح الهوى، ولواعج  النفعال العاطفي، وعمق التَّجربة ال�صُّ

وت�صّلب  العاطفة،  بربود  اتَّ�صمت  الَّتي  اآنفًا،  ت 
َّ
مر الَّتي  الأبيات  بخالف  والهيام،  وق  ال�صَّ

ة. الأحا�صي�ص، وعدم املبالة بقطع اأوا�رض املودَّ

كوى من الهجران  َ التََّذلَُّل على اأعتاب احلبيب، وال�صَّ
ومن ذلك قول اأبي الف�صل وقد اأظهر

ى يف جنانه، وماله �صوى  ُق كبَدُه، والّنار تتلظَّ
ِّ
دود؛ اإذ جفت حلاظه الكرى، فاحلبُّ يحر وال�صُّ

ُف من وطاأة تلك الأ�صواق امل�صتعرة يف جوانحه؛ بيد اأنَّ تلك  موع الغزار، علَّها تخفِّ ذرف الدُّ

:
)2(

ة الغرق فيها؛ فقال
َّ
اعر على نف�صه مغب الّدموَع ما زالت تكرُث وتزداُد، حتَّى خ�صي ال�صَّ

ـــِه َزْوَرِت ِطْيِب  ــْن  ِم اأَنْ  لْ  َزاَريِن  اإْن  ـــَرِق 1-  احُل ِة  ــدَّ ــضِ � ـــْن  ِم اأَنْ  َلْ  ــا  ــَف َج َواإْن 

َراِقــَدٍة   ُ ْ
ــر َغ ُجــُفــْويِن  اِل  الِْو�ضَ َفِفي  قَلِق 2-  ــْن  ِم الــِهــْجــَراِن  َويِف  ُْوِر  ــرصُّ ــ� ال ــَن  ِم

ي نََف�ضِ َعال  اإْن  َحريْقاً  لأَْخ�َضى  اإينِّ  ــَرِق3-  ــَغ الْ ــَن  ِم ــي  ــِع َدْم َجـــَرى  اإْن  ــي  ــِق َواأتَّ

اإذ  وقالبًا؛  قلبًا   ،
ً
ومعنى لفظًا  عذريٍّ  �صعٍر  ام  اأمَّ نف�صه  يجد  ابقة 

َّ
ال�ص الأبيات  يف  ل  فاملتاأمِّ

)1( الغزل �ص 11.

يوان: ق )28(. )2( الدِّ
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ُّ
الفني افع  الدَّ املعاين تدلُّ على عاطفٍة �صادقٍة، وجتربِة حبٍّ حقيقيٍة، مل يكن وراءها  اإنَّ هذه 

َق فوؤاَدُه، و�صلَب عقَلُه، واأورثه 
َ
َة تعلُِّقه بهذا احلبيب املجهول، الَّذي فر املح�ص، فقد �صّور �صدَّ

قم، حتَّى غدا نحياًل �صاحبًا، وكاأنَّه جثٌَّة هامدٌة. لذا 
َّ

، اأ�صف اإىل ذلك الأرق وال�ص
َّ
 والغم

َّ
الهم

راح ذلك العا�صق يناجي اللَّيَل، ويرجوه األَّ يطوَل؛ لأنَّ الأرَق قد �صلَّب مقلتيه، وباعد بني 

:
)1(

جفنيه، فقد قال

ـــْن َفــَلــِق ــَت َع ــْي ــَل ــُل هــالَّ اْنَ ــْي الــقــلــِق1- يَــا لَ َعــَلــى  يِل  ـــْبَ  �ـــضَ َول  ُطـــْلـــَت 

َفَما ِفــْيــَك  الآَمـــاَق  ــْويِن  ــُف ُج َجــَفــْت  ـــــَدِق2-  ـــَفـــاُرهـــا َعــَلــى احْلَ ــُل اأ�ـــضْ ــبَ ــضْ ــ� تُ

ـــِرِق الْـــهـــَوى َخ ـــَن  ِم ــٍب  ــْل ــَق ب ِق3- بـــتُّ  ِ ــــْي �ـــــرصَ ــــِع ــــَداِم ـــــْن َم ـــــٍر ِم ـــــاِظ َونَ

ـــٌة ـــَل ـــثَّ ُمَ ــــــْوَرٌة  �ــــــضُ َكــــاأنــــِنــــي  ــِق4-  ــِب ــَط ــْن ـــــْرُ ُم هــــَر َغ ـــا الــــدَّ ـــُره ـــاِظ نَ

اعر، واأ�صعل فيه نريانًا ل تهداأ اأو ت�صتكني، فها   قلب ال�صَّ
َ
فمن الوا�صح اأنَّ احلبَّ قد خامر

:
)2(

هو ي�صف تلك النريان امل�صتعرة بني جوانحه بقوله

ــرٌة  ــاِث نَ ــــــَزاُن  ِلــلــنــاِر َوالأْح اأُقــــْوُل  يُِفِق4-  َلْ  احُلـــبِّ  َغــَمــَراِت  يِف  ــُب  ــْل ــَق َوال

ــًة ــَج ــوؤَجَّ ُم ـــاًرا  ن ــي  ــَرِب ــْق تَ اأْن  اإيـــاِك  ِقــي5-  َفــتـَـْحــرَتِ َقْلِبي  يِف  ــْوِق  الــ�ــضَّ ــِج  ــالِع ِب

َة الَّذين 
َّ
ِد الَّذي يحرق كلَّ �صيٍء اأمامه، فقد فارق الأحب  يبنيِّ اأبو الف�صل �صبب ذلك التَّوقُّ

َّ
ثم

ًة ل ُتْن�صى، فها هو ي�صرتجع تلك اللَّحظات املوؤملة الَّتي ميثِّلها يوم الفراق،  خلَّفوا يف فوؤاده غ�صَّ

عِت القلوُب، حتَّى كادت تزهق الأرواح؛ فقد  ِت الآماق، وت�صدَّ حيث طال العناق، و�َصحَّ

قال يف الق�صيدِة ال�صابقِة نف�صها:

لَِقيَْت  ــا  َم ــِت  ــْي لَق ــا  َم ـــِك  اأن ـــنُّ  اأُظ الَْقَلِق 6-  َجاِحِم  ِمــْن  الْــَهــَوى  ــِل  اأْه ُقــُلــْوُب 

َجَعُلْوا َوَقـــْد  ــٍع  ــْوِديْ ــتَ ِب ــْيــِت  ُمــِنِِ َول  الُعنُِق 7-  َعَلى  ــاً  ــَواق اأَط ــَواِعــِد  الــ�ــضَّ ِبْي�َص 

ــهــُم ــِت ــْف اأِل ـــْزلٍن  ـــِغ ِب ــِت  ــْع ــِج ُف َول  َفــِق8-  الــرُّ ــَع  َم ــاروا  �ــضَ اإْذ  ِبَقلِبِك  ــاروا  �ــضَ

َفَغَدْوا  َغْفَلًة  َعلْيِهْم  الــِفــَراُق  �َضَطا  ــَرِق 9-  ــَف ِة ال ــدَّ ــضِ ــاً ِمـــْن � ــَرق ِمـــْن َجــــْوِرِه ِف

يوان: ق )ن(. )1( الدِّ

يوان: ق )26(. )2( الدِّ
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بٌَة  ُمَغرِِّ ــَواِقــي  َواأ�ــضْ �ــرَصْقــاً  َفــ�ــرِصُْت  ُطُرقي10-  ُطْرِقهْم  ــْن  ِم نَــَزَحــْت  َمــا  بُْعَد  يـَـا 

َكاِظَمٍةٍ ــْوَم  يَ َدْمــِعــي  ـــَداُرُك  تَ ــْول  لَ ــُت ِمــْن ُحــَرِق11-  ــَديْ ْكــَب َما اأبْ لأْحـــَرَق الــرَّ

نى، يكاد اأن يلفَظ اأنفا�َصُه، لذا  فمثُل هذه املعاين ل تخرج اإلَّ من �صويداء قلب عا�صٍق ُم�صَ

 قبل اأن تفارَق روُحُه ج�صَدُه النَّحيل اّلذي 
ً
 اإليه نظرَة ر�صى

َ
اعر يرجو حمبوبه، اأن ينظر راح ال�صَّ

اأنهكته تباريُح الهوى، فيقول يف الق�صيدة ال�صابقة اأي�صًا:

ٍث ُمْكرَتِ َغْرَ  َجهراً  الَْقلِب  َِق12-يَا�َضاِرَق  ال�رصَّ َعَلى  بَْعِدي  ِمْن  احُلبِّ  يف  اأِمْنَت 

ِبَعاِطفٍة تُْنِع�ْص  ى  �ضَ الرِّ ِبَعنْيِ  ــْق  اُْرُم ـــِق13-  ـــْن َرَم ـــَت ِم ـــْي ــِة َمـــا اأْوه ــيَّ ــِن َ ــَل امل ــْب َق

مبَا يـَـبـُـْوُح  لَْفٍظ  �ِضَوى  ِمنِّي  يَْبَق  َلْ  ــَف بَِقي14-  ــْي َك ــِظ  ــْف ــلَّ ِل َعــَجــبــاً  ــا  ــيَ َف ــى  ــَق األْ

ل على مفاتن اجل�صد، بل �صبَّ اهتمامه على املعاين  ابق مل يعوِّ
َّ

فاأبو الف�صل يف النَّ�ص ال�ص

ملَك  جة،  متاأجِّ و�صبابة  عميٍق،  وحبٍّ  �صادقٍة،  عاطفٍة  ذو  فهو  ة، 
َّ
القلبي والنَّوازع  ة 

َّ
وحي

ُّ
الر

باحلياة،  ذرعًا  العا�صُق  �صاق  هنا  ومن  ِه،  واأحا�صي�صِ م�صاعِرِه  بكلِّ  وا�صتاأثر  ُه، 
َ
قلب عليه  ُه 

ُ
ب
ْ
حبي

املحبوب  من  ير�صى  جنده  ولذلك  الأيام.  م  وجتهُّ البعد،  اآلم  من  يكابده  ما  ي�صكو  وراح 

�صى 
ِّ
باأ�صعف اأ�صباب الو�صال، ولو كان ذلك َنظرًة عجلى، ل ت�صفي الغليل. ولعلَّ هذا الر

:
)1(

؛ كجميل بثينة الَّذي يقول بالقليل ديدن كلِّ عا�صٍق وامٍق، ذاق مرارة احلبِّ

ــِذي ــالَّ ب ــَة  ــنَ ــْي ــثَ بُ ـــْن  ِم ـــى  ـــضَ َلأْر� ْت بـَـالِبــُلــْهواإينِّ  ــي لَــَقــرَّ ــضِ ــَوا� ُه ال َ لـَــَو ابْـــ�ـــرصَ

َوبــاملـُـنـَـى ــتَــِطــْيــُع)  اأ�ــضْ )ل  وبـــاأن  )ل)  ــْهبـــ  ــُل ـــْد َخــــاَب اآِم ـــوِّ َق ـــْرُج َ ـــِل امل ـــالأَم َوب

تَْنَق�ضي ــْوِل  ــاحَل وب الَعْجَلى  ــــهوبالنَّْظَرِة  ــــُل واأواِئ نـَــْلـــتـَــِقـــي  ل  اأَواِخــــــــــُرُه 

وفيما يبدو اأنَّ م�صاهَد الوداع الَّتي ُمني بها اأبو الف�صل - على كرثة حلِّه وترحاله - ظلَّت 

 فيها 
ُ
 تلك اللَّحظات القا�صية الَّتي ت�صَتِعر

ُ
ماثلًة اأمام عينيه، ل تفارقه البتََّة، فهو ل ينفكُّ يذكر

حُّ العربات حتَّى تخالها اأنهاراً، ومن ذلك قوله يف ن�صٍّ اآخر  َ
اُت القلوِب ا�صتعاراً، وُت�ص نب�صَ

حيل، حيث 
َّ
ِة، قبيل اأن تاأزف �صاعُة الر

َّ
ة املتوتِّرة اإثر م�صهِد وداِع الأحب

َّ
مظهراً حالته النَّف�صي

الأ�صى واحلزن،  َ عّما يعرتيها من م�صاعر  لتعربِّ العا�صقة؛  الوامقة، وروحه  ِه  لَنْف�صِ الِعَناَن  يرتك 

ة 2: 931. »اأواخره ل تنق�صي واأوائله«.
َّ
)1( الأغاين 8: 112، احلما�صة املغربي

Abi_elFadl_Book.indb   264 18/5/10   11:17 AM



265

م ذي اجل�صد النَّحيل، 
َّ
ة، فاإذا بالعربات تنهمر حزنًا على العا�صق املتي

َّ
والأ�صف على رحيل الأحب

:
)1(

والآهات تكوي قلب وامق غدا قتياًل، فها هو يقول

ِحْيِل  الرَّ ـــَداَة  َغ ِبنَْف�ضي  �َضَمْحُت  ــــــِل1-  ــــَقــــَمــــِر الآِف ـــى الْ ـــَل َغـــــَرامـــــاً َع

ـــْوِن ـــُف اجْلُ ـــاَم  ـــتَ ِخ ـــ�ـــصُّ  اأُف ــــتُّ  َوب ـاِحــِل 2-  ـــِد الــنَـّ ـــ�ـــضَ ــــي َعـــَلـــى اجْلَ ــــِك َواأبْ

الَْقِتْيَل اأنَّ  الِع�ْضِق  َعــَجــِب  ـــْن  َوِم ـــِل3-  ـــاِت ـــَق الْ اإَل  ـــو  ـــبُ ـــضْ ـــ� َويَ ــــِحــــنُّ  يَ

فمن الوا�صح اأنَّ اأبا الف�صل قد ُوفَِّق يف اختيار األفاظه الَّتي تالئم هذا الغر�ص، الَّذي يعربِّ 

ت ب�صدٍق  قة، عربَّ
ِّ
ة على الإطالق، فكانت غايًة يف العذوبة والر

َّ
عن اأنبل العواطف الإن�صاني

الَّذي   منها لريافق احلبيب 
َّ
كنى بني الأ�صالع، ففر

ُّ
، عن قلٍب رف�َص ال�ص اآده احلبُّ عن قلٍب 

:
)2(

وق اأ�رضم فيه نار ال�صَّ

اِئَمٌة �ضَ  
ِّ
احَلـــي ــاُل  ــَم َوِج ــاً  ــاِدي َح ــا  يَ ــــاِدي؟1-  ـهــا احَل ـــُد ِبــَقــلــِبــي اأَيُـّ ــــاَذا تُـــِريْ َم

َفَفاَرَقُه ِج�ْضِمي  ِمــْن  ْرَ  ال�ضَّ َكلَّْفتَُه  ـــاِد؟2-  ــــُه ف ـــا لَ ـــْرٌ َم ــْرُ اأ�ـــضِ َوهــــْل يَــ�ــضِ

لَُه  ا�ْضتََعدَّ  َما  �َضْوقاً  ِهْجَت  َفَقْد  َزاِد؟3-ِرْفَقاً  ــال  ب ــاٌق  ــتَ ــ�ــضْ ُم يَـــْرَحـــُل  ــَف  ــْي ــَك َف

ج  ا تدلُّ على اتِّقاد عاطفته، وتوهُّ اعر اإنَّ فكرثة هذه الأ�صاليب الإن�صائية الَّتي جلاأ اإليها ال�صَّ

ِة ا�صطرابه النَّف�صي، وهذا يعني اأنَّ هذه املعاين ت�صدر عن عاطفٍة  م�صاعره، كما ت�صري اإىل �صدَّ

الو�صاة والرقباء،  اأعني  اعر بني جوانحه، ويداريه عن  ال�صَّ �صادقٍة، ت�صي بحبٍّ عميٍق يخفيه 

ر ملخاطبة تلك احلبيبة الَّتي ملكت عليه قلبه وعقله، والتي يحر�ص على  في�صتخدم �صمرَي املذكَّ

َها، لذا امتنَع عن ت�صميتها، وكاأيّن به قد اتَّخذ ما اتخذه ابن زيدون من حماولِة 
ُ
األَّ َيفت�صَح اأمر

:
)3(

اإخفاِء ا�صِم حبيبته تكرميًا، وتعظيمًا لها؛ اإذ قال

ــْيــِك اإْجـــــالًل َوتَــْكــِرَمــًة ــنَــا نــ�ــضــمِّ يُْغِنينَالَــ�ــضْ ذاَك  ـــْن  َع ــي  ــِل ــتَ ُــْع امْل َوَقــــــْدُرِك 

واإىل مثُل ذلك ذهب ابن احلداد؛ اإذ قال:

ْيِه اأ�َضمِّ ل  ــاً  ــَداأب َف ــي  ــِف اإلْ ــَم  ا�ــضْ ْنُت  ـــِه�ضُ ـــْي ـــمِّ اأَع ِبــــاَللْــــَغــــاِز  اأزاُل  ول 

يوان: ق )37(. )1( الدِّ

يوان: ق )11(. )2( الدِّ

)3( ديوان ابن زيدون �ص 7، احلما�صة املغربية 2: 1067. املغرب يف حلى املغرب 1: 67.
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ابق غزٌل وجدايٌن خال�ٌص، وعاطفته عاطفُة 
َّ

ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ غزَل اأبي الف�صِل ال�ص

بالنُّحوِل،  ع�صقه  عن  عربَّ  وقد  اإلَّ  عا�صٍق  من  فما  ذي وجد،  كلِّ  عند  توجُد   ، �صبٍّ عا�صٍق 

موِع، وغري ذلك من الأو�صاف الَّتي درج عليها العا�صقون،  هِر، والقلِق، واللَّوعِة، والدُّ
َّ

وال�ص

من  »املح�صُن  قال:  اإذ  جعفر؛  بن  قدامة  راأي  على  عِر  ال�صِّ ف�صيلُة  الف�صل  لأبي  ُحقَّ  ولذلك 

اأحوال ما يجده، ما يعلم فيه كلُّ ذي وجٍد  الَّذي ي�صُف من  النَّ�صيب( هو  عراء فيه )اأي  ال�صُّ

من  فما   .
)1(

عِر« ال�صِّ ف�صيلُة  اعِر  لل�صَّ يكوُن  مثَلُه، حتَّى  قد وجد  اأو  يجد،  اأنَّه  دائٍر،  اأم  حا�رٍض 

البعد،  واآلم  العربات،  واإر�شال  الهيام،  ولوعة  بابة،  ال�شَّ فرط  من  وعانى  اإلَّ   
ٍّ
حقيقي عا�شٍق 

م الأيام، ومعاك�صة الزمان، وغري ذلك من املعاين الَّتي ت�صلح  ، وجتهُّ دِّ وق�صوة احلرمان وال�صَّ

:
)2(

اعر يقول يف مو�صٍع اآخر لكلِّ زماٍن ومكان. فها هو ال�صَّ

�َضْمِعي ــا  َويَ  
َّ
َعــَلــي ــّزاً  ع ِي  بَــ�ــرصَ ــا  اأيَ َمْنِعي 1-  يِف  ُِّع  ــ�ــرصَ ــتَّ ال ــَد  ِعــْن فــاً  ُمــ�ــرْصِ َويَـــا 

َواجَلَفا الَْهْجِر  َعَلى  َمطبُوعاً  ُكْنَت  َطْبِعي؟! 2-اإَذا  َفاأْجَعلُه  ــْبٌ  �ــضَ يِل  ـــَن  اأيْ َفــِمــْن 

ُكْم اأْر�ضَ َعمَّ  الَِّذْي  الَْغْمَر  امْلََطَر  �َضِل  َدْمِعي؟3-  ِمــْن  َفا�َص  ــِذي  الَّ ــَداِر  ــْق مِبِ اأَجــاَء 

ا هي خارجٌة من قلبه، ل من طرف ل�صانه، لذلك  فهذه املعاين الَّتي عر�صها اأبو الف�صل، اإنَّ

عوريَّة و�صدق النفعال. يالحظ فيها عمق التَّجربة ال�صُّ

ة 
َّ
وحي

ُّ
على اأيِّ حال غلب على ديوان اأبي الف�صل الغزل العفيف الَّذي يعربِّ عن املعاين الر

النَّف�ص  يف  هوة  ال�صَّ ك 
ِّ
حتر الَّتي  ة 

َّ
احل�صي والأو�صاف  الفاح�صة،  املعاين  عن  ويناأى  امية، 

َّ
ال�ص

ة. ولكن لبدَّ من الإ�صارة اإىل وجود بيتني اثنني فقط يف ديوان اأبي الف�صل متنازعي 
َّ
الإن�صاني

ة؛ ف�صاحبُة اأبي الف�صل – اإن 
َّ
عراء، ي�صّوران مفاتن املراأة احل�صي الن�صبة بينه وبني طائفة من ال�صُّ

ت ن�صبة الأبيات اإليه - ممدودُة املتنني، ح�صنٌة، م�صتويٌة، �صامرُة البطن، عجيزتها بي�صاُء  �صحَّ

وجهها  جمال  عن  ف�صاًل  العا�صق،  يُد  اإليها  ت�صلََّلت  ما  اإذا  باحُلمرة  تت�رضَّب  امللم�ص،  ناعمُة 

:
)3(

م�ص بهاًء واإ�رضاقًا اء املتالألئ الَّذي يحاكي ال�صَّ الو�صَّ

عر �ص 126. )1( نقد ال�صِّ

يوان: ق )ل(. )2( الدِّ

يوان: ق )ح(. )3( الدِّ
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احَل�َضا ْوَمِة  َمْه�ضُ املَتننَْيِ  َوحَمُْطْوَطِة  اللَّْم�ِص1-  ــَن  ِم تَــْدَمــى  الأْرَداِف  َمِة  ُمنَعَّ

َعال َجْيِبَها  ِمــْن  النَّدِّ  ُدَخــاُن  َما  اإذا  ْم�ص2-  ال�ضَّ َعَلى  غْيماً  اأبْ�رَصَْت  وْجِهَها  َعَلى 

ويف نهاية املطاف يح�صن التنبيه على اأنَّ غر�َص الغزِل عند اأبي الف�صل مل يكن غر�صًا بارزاً؛ 

اإذ معظم ما و�صل اإلينا من اأ�صعاره الَّتي نظمها يف هذا الفن، ما هي اإلَّ وم�صاٌت �رضيعٌة ُتطالعنا 

عٍة تارًة اأخرى، ومعظم الأحيان كان هذا  ٍة تارًة اأو مقطَّ
َّ
بني الفينِة والأخرى، على �صكل ثنائي

ها؛ اإذ ل يجد املتاأمِّل يف ديوان اأبي  الغر�ص يتعانق مع اأغرا�ٍص �صعريٍَّة اأخرى يف الق�صيدِة نف�صِ

الَّتي جندها عند من ا�صتهر بهذا  الف�صل ق�صيدًة م�صتقلًَّة يف هذا الغر�ص، مثل تلك الق�صائد 

ًا كغزل عمر بن اأبي ربيعة، اأم 
ّ
الفنِّ من �صعراء الع�رض الأموي، �صواًء اأكان غزًل �رضيحًا ح�صي

ر واأ�رضابهما. عراء العذريني كاملجنون وجميل بن معمَّ عفيفًا عذريًا كما هو احلال عند ال�صُّ

اعر اإىل �رضبني رئي�صني: مَ هذا الغر�ص يف ديوان ال�صَّ ِّ
ويف اخلتام ميكن للباحث اأن يق�ص

ِب بربودة العاطفِة،  ف، واتَّ�صم هذا ال�رضَّ
ُّ
ر والتَّظر اعر على �صبيل التَّندُّ ُل:  ما نظمه ال�صَّ الأوَّ

 حم�ٌص.
ٌّ

وت�صلَِّب امل�صاعِر؛ لأنَّه تقليٌد فني

ب ب�صدق  ٍة، وقد اتَّ�صم هذا ال�رضَّ
َّ
اعر من خالله عن جتربٍة �صعوريٍَّة حقيقي الثّاين:  ما عربَّ ال�صَّ

ُة، وخال من املجون؛ ويندرج حتت هذا  النفعال، وتوّقد العاطفة، وغلبت عليه العفَّ

ادقة. ُة ال�صَّ
َّ
دت فيها املعاين الوجداني النَّوع تلك الأ�صعار الَّتي تعدَّ

بني كانت الألفاظ �صهلًة، وا�صحًة، ر�صيقًة، ل يعرتيها غمو�ٌص ول تعقيد  ويف كال ال�رضَّ

؛ اإذ  َم بها �صعر الغزل على راأي ابِن ر�صيٍق القريواينِّ ماِت الَّتي يجب اأن يتَّ�صِ
ِّ

 ال�ص
ِّ
وهذا من اأهم

قال: »حقُّ النَّ�صيِب اأن يكوَن حْلَو الألفاِظ َر�ْصَلها، قريَب املعاين �صهَلَها، غرَي َكزٍّ ول غام�ٍص، 

اَف اجلوهر،  �صفَّ الإيثاِر، رطَب املك�رض،   َ املعنى، لنيِّ  
َ
الكالِم ما كان ظاهر له من  ُيْختاَر  واأن 

.
)1(

ُيطِرُب احلزيَن، وي�صتخفُّ الر�صنَي«

)1( العمدة 2: 110.
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3- احلما�ضة والفخر:

عري، فمن املعروف  ِة اأف�صت اإىل تناوله مثل هذا الغر�ص ال�صِّ
َّ
اإنَّ جتربَة اأبي الف�صل احلياتي

الكثرية  املعارك  له  ت�صهد  عنيداً،  وفار�صًا  ِل�صًا،  خُمْ ووزيراً  هًا،  ُمَفوَّ �صفرياً  كان  الف�صل  اأبا  اأنَّ 

حيث  بُطليطلة  وانتهاًء  ْكَتكني، 
َ
�ُصب بن  حممود  لطان 

ُّ
ال�ص لواء  حتت  بالهند  بدءاً  خا�صها  الَّتي 

الروؤ�صاء،  ومكانِة  لطان، 
ُّ

ال�ص �صعِة  رهُن  الفنِّ  هذا  نَو  »اأنَّ  املعلوم  ومن  الأخري.  مثواه  كان 

ا املعاين املتداولة يف هذا الفنِّ فهي  . اأمَّ
)1(

عراء« عِر وال�صُّ ِة، واحتفالهم بال�صِّ
َّ
ومغامراتهم احلربي

العار، وغري  املوت خ�صيَة  املخاطر، وركوب  جاعة، والإقدام، والأنفة، وخو�ص  ال�صَّ معاين 

ٍة 
َّ
الف�صل �صاحُب جتربٍة حياتي اأبا  اأنَّ  ومبا  عراء.  ال�صُّ بها  يفتخر  الَّتي  احلما�صة  معاين  من  ذلك 

ِه، ومعانيه �صادقٌة نابعٌة من �صميم قلبه؛ فها هو يفخر بنف�صه  ٍة، فاإن حما�صته جزٌء من نف�صِ
َّ
غني

َعَة وال�صتكانة، فاإذا ما �صعر باأنَّ مقامه اأ�صبح عبئًا على  ، وترف�ص ال�صِّ لَّ يم والذُّ الَّتي تاأبى ال�صَّ

اأحد، فاإنِّه ل يتوانى عن مغادرة ذاك املكان من فوره؛ لأنَّه ذو نف�ٍص عزيزٍة، ل يطيب لها اإلَّ 

:
)2(

مقاُم العزِّ والكربياء

ــِزٌل ــْن َم  
َ
ــي ــنِّ َع اْزَورَّ  ــا  َم اإَذا  َواإين  ــاُل6-  ــْرَح َوتَ �َضدٌّ  ُقــْطــربْــِه  يِف  ـــلَّ  احْلَ َرَمــى 

َمْفَر�ِضي ـــَد  َوطَّ الــِعــزُّ  َمــا  اإَذا  ــُم  ــْي اأُِق اإْذلُل7-  ــزَّ  ــِع ال اأْعـــَقـــَب  ــا  َم اإَذا  ـــو  ـــبُ َواأنْ

َعِة وال�صتكانة،  ل والهوان، ول ير�صى بال�صِّ وهكذا بنيَّ اأبو الف�صل كيف اأنَّه ل يقيم على الذُّ

:
)3(

ع كوؤو�ص الهالك والعطب، ويف ذلك يقول
ُّ
واإن اأف�صى به الأمر اإىل جتر

اأِجــْد َوَلْ  ــاُت  ــاِدثَ احْلَ اأْظَماأتِْني  اإَذا  ــاِذِق2-  ــَم ــتَ ــهــا ُم ــاِئ ـــْن َم ـــٍن ِم ــَوى اآ�ـــضِ �ــضِ

َكاأ�ُضُه تُْعِطُب  ْرِ  ال�ضَّ �ُضالَف  بُْت  �رَصِ ُمـــَفـــاِرِق3-  ــٍب  ــي ــِب َح اأْو  ــٍل  ــْي ــل َخ ــِد  ــْق ــَف ِل

وؤدد، 
ُّ

وال�ص واملجد  َة  العزَّ تهوى  الَّتي  نف�صه  عميق  من  النَّابع  هذا  موقفه  يف  الف�صل  فاأبو 

ف، والكرم، وعلو  نفرى الَّذي امتالأت نف�صه مبعاين ال�رضَّ يقرتب اإىل حدٍّ كبرٍي من موقف ال�صَّ

ة، والَّذي �رضب يف الأر�ِص الوا�صعِة كي يناأى عن الأذى واملكاره. الهمَّ

كتور: �صعد اإ�صماعيل �صلبي، دار نه�صة م�رض، الفجالة-القاهرة �ص 132. )1( الأ�صول الفنية لل�صعر الأندل�صي، الدُّ

يوان: ق )35(. )2( الدِّ

يوان: ق )29(. )3( الدِّ
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:
)1(

فقد قال

الأَذى َعِن  ِلْلَكِرْيِ  َمْناأى  ــصِ  الأْر� ُلَويِف  ــزَّ ــَع ــتَ ــى ُم ــَل ــِق ـَـــْن َخــــاَف ال ــا مِل ــه ــْي َوِف

ِاْمِرٍئ َعلى  ْيٌق  �ضِ الأْر�ــصِ  يِف  َما  يَْعِقُللََعْمُرَك  ـــَو  َوه َراِهــبــاً  اأْو  َراِغــبــاً  ى  َ ـــرصَ �

ر للمذلَِّة،  اعرين مفعمتان باملعاين والقيم ذاتها، فكالهما يتنكَّ فمن الوا�صح اأنَّ نف�صي ال�صَّ

نايا والرذائل، لذلك ي�رضب كلٌّ منهما يف املفاوز واملجاهل  فِّعًا عن الدَّ وي�صمو بنف�صه عاليًا ُمرَتَ

املوح�صة يف �صبيل الناأي عن اأ�صباب التواكل والهوان. وعلى اأيِّ حال فقد افتخر اأبو الف�صل 

حراء؛   الأ�صيُل الَّذي ن�صاأ وترعرع يف قيظ ال�صَّ
ُّ
امية الَّتي افتخر بها العربي

َّ
ة ال�ص

َّ
بالف�صائل النَّف�صي

يم، يعدُّ فار�صًا �صجاعًا، جريئًا، ابن الفيايف  لَّ وال�صَّ فهو اإىل جانب كونه ذا نف�ٍص عزيزٍة تاأبى الذُّ

واملفاوز املوح�صة املهولة، يروح وياأتي فيها جيئًة وذهابًا، من دون ما فزٍع اأو هلٍع، فقد قال 

:
)2(

مظهراً مدى جراءته يف قطع تلك املجاهل

�َضاِبٍق َمْتُ  َملَِّني  اإْن  َى  ال�رصُّ ابُْن  اأنَا  ــاُل8-  ــْرَق ِم ـــــَزاَرِة  اجُل ــْخــُت  �ــضَ تَ�َضلََّمِني 

ــي ــْراأَِت ُج امْلَــَفــاِوِز  َقــْطــِع  ُز يف  ــوِّ ــَف تُ ــاُل 10-  ُجــهَّ َــَجــاهــِل  امْل ــْطــِع  َق َعــْن  َكـــاَع  اإذا 

ــْوُرُه نُ  ِّ َ
الــب ُوْجهَة  َجلَّى  الـْـبـَـْدُر  اإَذا  ـــاُل11-  ـــــْوَق َوْجـــنـَــتـــِه َخ ــي َف ــلِّ ُة ِظ ـــدَّ ـــَم َف

:
)3(

وقال اأي�صًا يف املو�صوع نف�صه

َكاأمنَا  اأبُــْوَهــا  بَــْل  ل  َى  ال�رصُّ ــُن  ابْ ــا  اأنَ َخاِفِق4-  هــِر  الــدَّ ــَن  ِم َقلٍب  َعَلى  ــي  ــاِب ِرَك

َغاِمِزي َظلَّ  اإْن  البنَْيِ  َكفِّ  ْتَت  فاً  َذاِئــِقــي5-�ضَ ــنْيُ  ــبَ الْ َعـــَرا  اإْن  ــاً  ــاف ُزَع ــابــاً  و�ــضَ

اأنني َتْ�َضُب   
َ
َفــْهــي الفيَايِف  اأِلــفــُت  النََّقاِنِق6-  ـــاِل  ِرئ ــْن  ِم َوِعْي�ضي  ــَواَهــا  �ــضُ

ورحِمه،  �صيفه،  ثالثٍة:  عن  – غنى  وترحاله  حلِّه  يف   - له  لي�ص  اأنَّ  الف�صل  اأبو  بنيَّ  وقد 

ة  �صدَّ يبلغ  واأن  وطموحاته،  اآماله  ق  يحقِّ اأن  اعر  ال�صَّ ي�صتطيع  الثالثة  الأقانيم  وبهذه  وفر�صه، 

ابق نف�صه:
َّ

وام، فقد قال يف النَّ�ص ال�ص ِة والفخار، وهذا ما تنزع اإليه نف�صه على الدَّ العزَّ

نفرى، اإعداد طالل حرب، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1، 1996م، �ص 55. )1( ديوان ال�شَّ

يوان: ق )35(. )2( الدِّ

يوان: ق )29(. )3( الدِّ
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ــاِرٍم بــاأبْــيَــ�ــَص �ــضَ ــــايِل  اآَم ــُت  ــْق ــلَّ ــابــِق 7- َوَع ـــيٍّ َواأْجـــــــَرَد �ــضَ ـــَر َخـــطِّ ـــَم ـــضْ َواأ�

�َضا�ِضٍع ــلَََّ  ُك الُْعال  نَْيِل  ِمــْن  بَْن  َفَقرَّ بَا�ِضِق8-  ُكـــلَّ  ــى  ــنَ ُ امْل ــِد  ــْع بُ ِمـــْن  َواأْدنـَـــــنْيَ 

اعر ممَّن تلومه على اإلقاء نف�صه بالتَّهلكة، اأن ُتْقِلَع عن ذاك اللَّوم والعتب  لذلك يطلب ال�صَّ

لأنَّه قد ا�صتعذب ركوب املوت، فلن يغريَّ عادته، ولن يجايف الأقانيم الثالثة الّتي وجد فيها 

ابقِة نف�صها:
َّ

ذاته، فقال اأي�صًا يف الق�صيدِة ال�ص

ُمْهَجِتي ــرَصُِّع  ــ� تَ يف  تَْعِذِلْيِني  ــال  َف ــِق 9-  ــاِل ــيَ ــَف َوال ــا  ــنَ ــَق الْ ــــنْيَ  بَ ــِفــهــا  َحــْت اإَل 

َراَحِتي  
ِّ
اخَلط  َقنا  ِمْن  ُمِريْحاً  َعاِتِقي10-َفَل�ْضُت  ْيِف  ال�ضَّ ــَمــِل  حَمْ ــْن  َع ُمْعِتقاً  ول 

ه من نف�صه الثَّائرة الّتي تنزع اإىل املعايل، وتتوق اإىل املجد؛ فقد 
َ
ْعر وكاأينِّ باأبي الف�صل ميتُح �صِ

�ص، و�صوراً موحيًة ت�صي مبا يعتمل يف اأعماق نف�صه، وبحراً 
ْ
انتقى األفاظًا جزلًة رنَّانًة قويََّة اجلر

ّ اإنَّه انتقى روّيًا مك�صوراً ذا �صوٍت جهرٍي يزيد عن�رض 
ة، ثم

َّ
طوياًل يتَّ�صع ملعاين الفخر احلما�صي

باأن   
ٌ
كلُّه جدير وذلك  بك. 

َّ
ال�ص ومتانة  العبارة  �صوغ  عن جودة  ف�صاًل  غنى،  والإيقاع  النَّرب 

اعر. ومثل ذلك   موؤثٍِّر، ُينا�صب الغر�ص الَّذي ينظم فيه ال�صِّ
ٍّ
يجعَل الأبيات ذات طابٍع خطابي

ِة، فها هو يف ن�صٍّ اآخر، يفخر بخو�صه ِغَماَر املجاهل 
َّ
القول ينطبق على معظم اأ�صعاره احلما�صي

واملفاوز يف جنح اللَّيل الأليل، ولغرو يف ذلك، فهو يخو�ص تلك القفار املهولة اإر�صاًء لنف�صه 

امية فعليه األَّ يبايل مبا يعرت�صه 
َّ

التَّواقة اإىل املجد واملعايل، فمن اأراد الو�صول اإىل تلك املرتبة ال�ص

من حواجَز وعقبات؛ فمهر العلياء ثمنٌي وجدُّ غاٍل، ل يقوى عليه اإلَّ اأولو العزم ذوو النُّفو�ص 

:
)1(

ِتَها وكراَمِتَها ِة، الَّتي تبذل كلَّ غاٍل ورخي�ٍص يف �صبيل حتقيق عزَّ
َّ
الأبي

ِب�َضَواِبٍق الــَفــال  اأثــــَواَب  ــُت  ْق ــَمــزَّ َف الَفيَاِفيَا6-  تَــْفــِلــي  ــاُء  ــضَ ــ� الأنْ ــا  ــَه بَ ــلُّ  ــَظ تَ

الَكَرى نَ�ْضَوُة  ِبَها  اأَمالَْتِني  َما  اإَذا  ــا7-  ــيَ ــاِف ــضَ ــُد � ــن ــه امل ــــَح يف كــفِّــي  ــــَرنَّ تَ

ِبَجْوِزها النَّهاَر  َطلَّْقُت  ــا  اأنَ واإْن  ــا8-  ــيَ ــْيــِل َداِج ـــاً ِمـــَن الــلَّ ـــَداِريّ َخــَطــْبــُت ُخ

نَْف�َضُه َع  ــرَّ َج الَغايَاِت  َطَلَب  ــْن  َوَم �َضاِقيَا9-  النَّْجَم  َوا�ْضتَْنَه�َص  َى  ال�رصُّ �ُضالَف 

فاأبو الف�صل مل يكن فار�صًا �صجاعًا، ثابث اجلنان، يجوز الفيايف واملفاوز كما يجوز الريا�ص 

يوان: ق )47(.  )1( الدِّ
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واملغاين فح�صب، بل كان اإىل جانب ذلك كلِّه مقاتاًل عنيداً، وليثًا ه�صوراً، ي�صوُل ويجوُل 

ا اجلياد   متالطِم الأمواج، اأمَّ
ٍّ
م يف �صاحاِت الوغى، حتَّى يحيلها مبا فيها من رهٍج اإىل بحٍر ِخ�صَ

:
)1(

ِّ
اب ذلك البحر اللُّجي

َ
ورة، وكاأنها �صفٌن ت�صقُّ ُعب فغدت يف تلك ال�صُّ

َغنَاِئي ــا  َم َواِبــَل  الــذَّ ْمَر  ال�ضُّ �َضِل  ــْوُن9-  بُ ــزَّ ال احَلـــْرُب  ِبها  ــتَــَجــَرْت  ا�ــضْ اإَذا 

ــَحــراً بَ الــنــْقــِع  ــاَر  ــثَ َم اأْجـــَعـــْل  اأَلْ  ؟10-  ـــِفـــنْيُ �ـــضَ لَـــــُه  ــــاَد  ــــيَ اجِل اأنَّ  ـــى  ـــَل َع

باملعاين  الفخر  اإىل  تعداها  بل  ابقِة، 
َّ

ال�ص ِة 
َّ
املعاين احلما�صي الف�صل على  اأبي  يقت�رض فخر  ومل 

ن  عمَّ وي�صفح  يعفو  هو  بل  مبثلها،  الإ�صاءة  يقابل  ل  اخُلُلق،  ُن 
َ

َح�ص فهو  امية، 
َّ

ال�ص ة 
َّ
الإ�صالمي

ظلمه، وهو ُيْعِر�ُص عن لغو احلديث؛ لأنَّ ما ي�صغله �صيٌء اأ�صمى من ذلك بكثري واأعظم، فها 

ابقة نف�صها:
َّ

هو يقول يف الق�صيدة ال�ص

َفــيَــاأبَــى ـــــُه  ـــــاِزيَ اأَُج ِبـــــاأْن  اأهـــــمُّ  ــْوُن5-  َــ�ــضُ ـــُل َوالــِعــْر�ــصُ امل ـــضْ ــيَّ الأَ� ــَل َع

َغثّاً ـَـْحــ�ــَص  امْل ــالِم  ــَك ال هـــَذَر  اأَرى  ــنْي6ُ-  ــِم ــضَّ ــ� ـــثِّ ال ـــَغ َدُعـــِنـــي َعــــِن الْ َفـــَرْ

غائن، ولعلَّ خري دليٍل  اإنَّ اأبا الف�صل ذو نف�ٍص عفيفٍة كرميٍة حليمٍة ت�صمو على الأحقاد وال�صَّ

اإزاء من �صعوا به عند �صاحب القريوان  اأبي الف�صل  ام عن موقف 
َّ

على ذلك ما نقله ابن ب�ص

اأبو الف�صل عنهم، وحملهم اإىل داره واأح�صن  مه املعزُّ فيهم، عفا  ا حكَّ املعزِّ بن بادي�ص، فلمَّ

. ولذلك كلِّه احتفى اأهل القريوان بال�صاعر، ف�صار يجال�ص علماءها، 
)2(

اإليهم، وخلع عليهم

. اإلَّ اأن هذه احلال مل تدم طوياًل،  وفقهاءها، و�شاداتها، ف�شاًل عن مكانته املرموقة يف بالط املعزِّ

َد فتنة القريوان؛ فقد عدَّ القريوانيون اأنَّ اأبا الف�صل كان �صبَب 
ْ
لت ُبَعي ت وتبدَّ بل �رضعان ما تغريَّ

تلك الفتنِة الَّتي حمقت بالدهم قاطبة، ومل تبِق فيها حجراً على حجر، فعلى يديه كان انتقال 

 اأنَّ اأبا الف�صل قد ا�صتاء ممَّا راآه من 
ُّ
ِة. واملهم

َّ
ا�صي

َّ
عوة العب ِة اإىل الدَّ

َّ
عوة الفاطمي القريوان من الدَّ

ر القريوانيني له، وجحودهم لف�صله عليهم واإح�صانه اإليهم، فراح يفخر بنف�صه ذات املقام  تنكِّ

من  القوم  يًا 
ِّ
معر قوله  ذلك  بالهجاء، ومن  الفخر  امتزج  وبذلك  �صاأنهم،  من  العايل، ويحطُّ 

ملن  ر  والتَّنكُّ الوفاء،  ُجبلت على عدم  فنفو�صهم  اأمانة؛  لهم ول  فال عهد  النَّف�صية؛  ف�صائلهم 

يوان: ق )42(. )1( الدِّ

)2( الذخرية 4: 55.
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:
)1(

اأ�صدى اإليهم معروفًا. ويف ذلك يقول

ٍة ــزَّ ِع ــْن  ِم َوَكـــْم  ِبها  ــهــَواَن  ال ــَقــى  األْ ـــَواُن2-  ـــاِل ه َج ـــرِّ ــا نَــْحــَو ال ــَه ــاَق ــضَ ـــْد � َق

ِعي َمْو�ضِ ِفْيها  الإْح�َضاِن  َعَلى  ــاُن3-َجِهُلوا  ــضَ ــ� ــُع ِعــْنــَدهــْم اإْح ــَف ــْن ــــاَن يَ ـــْو َك لَ

به  الف�صل يقيم يف غري مو�صعه، فهو بني قوٍم جهلٍة ل يدركون ف�صل من يزهدون  فاأبو 

ابقة: 
َّ

و�رضفه، لذلك يقول متابعًا ق�صيدته ال�ص

ــٍل ُمــَعــطِّ ــَد  ــْن ِع ـــْراآُن  ـــُق ال ــَكــاأنــنــي  َف ـــاُن4-  ـــ�ـــضَ َرَم ــــٍذ  ــــَراِب ه ِبـــــالِد  يِف  اأْو 

ثم يخل�ص اأبو الف�صل اإىل حكمٍة بليغٍة توجز حاله مع اأولئك القريوانيني؛ مفادها اأنَّ العيب 

اإدراك  عن  روؤاهم  تق�رض  الَّذين  باأولئك  يكمنان  بل  النَّفي�ص،  يء  بال�صَّ يكمنان  ل  والنق�صان 

جوانب اجلمال والكمال فيه. وبذلك ا�صتطاع اأبو الف�صل اأن يفخر بنف�صه من جهة، ويحطَّ 

اله من جهٍة اأخرى، فقد قال يف الق�صيدِة نف�صها: اده وعذَّ
َّ

من قدر ح�ص

بـَـْحــِرِه يِف  ُلُه  َف�ضْ يَْنُق�ُص  رُّ  الـــدُّ َمــا  ــاُن5-  ــت ــْي احْلِ َقـــــْدَرُه  ـــِرُف  ـــْع تَ ــ�ــَص  ــْي لَ اأْن 

َعــْرُفــُه يَْبطُل  امْلِ�ْضُك  َولَْي�َص  ــالَّ  َك الْــــِغــــْزلُن6-  ــهــا  ــَجــهــِل ِب ــُه  ــْت ــَع ــيَّ ــضَ � اإْن 

بُُزوِغها  ِعْنَد  ْم�ِص  ال�ضَّ ْوِء  �ضَ َعْيُب  َما  الــُعــْمــيَــاُن7-  نُـــْوَرهـــا  ـــــْدِرُك  يُ ــ�ــَص  ــْي لَ اأْن 

وفيما يبدو اأنَّ القريوانيني قد اآملوا اأبا الف�صل واآذوا نف�صه، لذلك راح الأخري يفخر بنف�صه، 

م  ماَن الَّذي دار عليه، وغمز من قناته، كان ول يزال رافعًا من قدره، فقد قدَّ ر اأنَّ هذا الزَّ
ِّ
ويقر

ًة، ل ي�صتطيع اأحٌد كائنًا من كان اأن ينكرها اأو يقلَِّل من �صاأنها، فهي مدعاٌة 
َّ
ًة غني

َّ
له جتربًة حياتي

اعر من الربوز يف مياديَن �صتَّى من اأدٍب، وعلٍم، وريا�صٍة،  نت ال�صَّ اإنَّها مكَّ اإذ  ائم؛  للفخر الدَّ

وفرو�صيٍة، بغ�صِّ النَّظر عن تلك الأرومة الَّتي انحدر منها اأبو الف�صل، والَّتي طاملا كانت مدعاًة 

:
)2(

للفخر، فقد قال

َفاإنُه ــاُن  َم ــزَّ ال ــِنــي  اأْرَخــ�ــضَ َكــاَن  اإْن  ــص3ُ-  ــ� ــْرُخ تَ ل  ــعــاً  ــاِئ ــ�ــضَ بَ اإيلَّ  ـــَدى  اأَ�ـــضْ

ِعي  َمْو�ضِ ِطبَاِعي  ِمــْن   َ َّ
ــر َغ ــاَن  َك اأْو  تـَـْقــُر�ــُص4-  ــا  ــاه ِوَع ــْت  ــَرَك تَ اإْن  ــُر  ــاخَلــْم َف

يوان: ق )41(. )1( الدِّ

يوان: ق )23(. )2( الدِّ
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ا�صيِة القنوعِة العفيفِة، فهو ذو نف�ٍص تاأنف اجل�صع 
َّ
اأي�صًا بنف�صه الر اأبو الف�صل  وقد افتخر 

:
)1(

مع، لذا فهي ل تلهث يف �صبيل جمع املال وتكدي�صه والطَّ

ــى ــنَ ــِغ الْ ــِه  ــْي ــب ــطَّ يَ مبَــــْن  ـــُت  َولَـــ�ـــضْ يـُــِلـــْم2-  اأْن  ـــــُه  لَ ـــفـــاً  َطـــْي ــــُد  ــــْر�ــــضُ َويَ

ــِغــنَــى بــالْ ــُه  ــضُ ــ� ــْف نَ ــْت  ــث ــِب َع َوَمـــــْن  ـــَدُه َوالْــــَعــــَدْم3-  ـــْن ــى ِع ــنَ ــِغ ـــاَوى الْ تـَــ�ـــضَ

ُ اأنَّ اأبا الف�صل كان فار�صًا �صجاعًا مقدامًا، يحمل بني جنبيه نف�صًا  نيَّ
َ
م ُيَتب من خالل ما تقدَّ

غائب، ول تتوانى عن ركوب 
َّ
ها الر هوات، ول ت�صتخفُّ عزيزًة، قانعًة، را�صيًة، ل ت�صتميلها ال�صَّ

الَّتي  املفاوِز واملجاهل  املجد والعال، وتع�صق قطَع  اإىل  تتوق  ات،  الذَّ �صبيل حتقيق  املوت يف 

ها املهالك واملعاطب يف ديجور الظالم البهيم. حتفُّ

اآباٍء واأجداد،  اأو  بقبيلٍة،  يفتخر  اتي، فهو مل  الذَّ الفخر  فيندرج حتت  الف�صل  اأبي  ا فخر  اأمَّ

الأربعة، وهي:  ِة 
َّ
النَّف�صي الف�صائل  اهتمامه على  الَّتي بني جنبيه، وقد �صبَّ  بنف�صه  افتخر  بل 

هذه  بغري  املادح  اأنَّ  اإىل  بن جعفر  قدامة  اأ�صار  وقد  ة(،  والعفَّ والعدل،  جاعة،  وال�صَّ )العقل، 

 واملدَح وجهان 
َ
، وعليه فاملفتخر بهذه الف�صائل م�صيٌب؛ لأنَّ الفخر

)2(
الف�صائل يكون خمطئًا

فاإنَّ كلَّ ما  ات، والثاين مديحًا لالآخرين، ومن هنا  للذَّ ُل يكون مديحًا  لعملٍة واحدٍة، فالأوَّ

َتَحبُّ يف الفخر، والعك�ص �صحيح.
ْ

َتَحبُّ يف املديح ُي�ص
ْ

ُي�ص

4- املديح:

اإنَّ ما و�صل اإلينا من �صعر اأبي الف�صل يف غر�ص املديح اأقلُّ من القليل؛ اإذ مل حتفظ لنا يُد 

ة. وُيَعدُّ هذا املقدار  جل اإلَّ خم�صَة ن�صو�ٍص، قالها يف منا�صبات ِعدَّ
َّ
هر من مدائح هذا الر الدَّ

ول  ل ما بني بالطات ملوك الدَّ عة، فما برح يتنقَّ ة واملتنوِّ
َّ
ة الغني

َّ
جدَّ قليٍل قيا�صًا على جتربتة احلياتي

ِة يف تلك احلقبة، من اأق�صى م�رضقها اإىل اأق�صى مغربها. وهذا القليل اّلذي بني اأيدينا ل 
َّ
الإ�صالمي

ة عند اأبي الف�صل، والوقوف على دقائقها وتف�صيالتها، 
َّ
ار�َص من �صرب الق�صيدة املدحي ُن الدَّ مُيكِّ

يوان: ق )38(. )1( الدِّ

)2( نقد ال�صعر �ص 69.
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ِة يف 
َّ
اعِر الفني  – على ا�صتحياء - طريقَة ال�صَّ

َ
�ص ف بنائها وحمتواها، بيد اأنَّه يتيح له اأن يتلمَّ

ُّ
وَتَعر

. عريِّ تناول هذا الغر�ص ال�صِّ

 
َّ
ولِة املردا�صي لقد �صلفت الإ�صارة اإىل اأنَّ اأبا الف�صل كان قد مدح �صاحب حلب معزَّ الدَّ

يار اخلاوية، مظهراً  ٍة تقليديٍَّة، ا�صتهلها بالوقوف على الأطالل، وا�صفًا تلك الدِّ
َّ
بق�صيدٍة لمي

حلة وعذاباتها 
ِّ
وق واحلنني الَّتي ا�صتعرت يف اأعماقه، من دون اأن ين�صى و�صف الر نوازع ال�صَّ

اإباء نف�صه، و�صجاعته، وجراءته يف قطع املفاوز واملجاهل، واأخرياً خل�ص اإىل  كيز على  والرتَّ

خاللها  من   
ُ
ُيْظِهر اأبياٍت  بخم�صِة  ه  ليخ�صَّ مة،  املقدِّ يف  بيتًا  ع�رَض  اأحَد  قر�ص  بعدما  ممدوحه 

فات الَّتي يتمتع بها ممدوحه، فهو – اأي املمدوح- كرمٌي، حليٌم، �صجاٌع، عزيُز النَّف�ص، ل  ال�صِّ

ا املال فهو اأزهد النَّا�ص به؛ اإذ يتجافاه كما يتجافى الو�صاَة والعّذاَل،  بََّهُتَها، اأمَّ
تغريه املنا�صُب واأُ

:
)1(

ويف ذلك يقول اأبو الف�صل

َعاِمٍر  اآِل  ِمــْن   
َّ
َواحَلــي َحلباً  �َضَقى  ِمْهَطاُل12-  ]نَ�َضاِئ�َص[  ــْن  ِم ـــَواَل  تَ هـــِزْيٌ 

ُمنَاِقٍف ِمْن  الَقنَا  ِفيِه  اأثَمَرْت  َفَكْم  ــاُل13-  ــَط ــَواِرَم اأبْ ــضَّ ــ� ــْت ِفــيــِه ال ــبَ ــَع ـــْم اأتْ َوَك

َكِريْهٍة يَــْوَم  الَْعْليَاَء  َخَطبُوا  اإَذا  ـــاُل14-  ـــَع ــهــْم ِفــْيــهــا ُمــهــْوٌر َواأْج ــاُف ــيَ ــاأ�ــضْ َف

لَنا انَْك�َضَفْت  ْولــِة  الــدَّ ُمِعزِّ  ِبيُْمِن  ــهــنَّ اأْحــــَواُل15-  ــَرتْ ــــَواٌل َم ــِر اأْح ْه ــدَّ ِمــَن ال

َكــاأمنــا  ــى  ــتَّ َح ــــاِل  َ امْل ــا  ــيَّ حُمَ َتَــاَفــى  اُل16-  ـــــــذَّ ــــاٌة َوُع ــــضَ ـــُه ُو� ـــْن ـــُه ِم ـــُل ـــاِب ـــَق يُ

حِمَْجٌر اجْلَْبُل  لَُه  َطــْرٌف  الَْوَغى  ــاُل17-كــاأنَّ  ــيَ اُن اأْم ــــزَّ لـَــُه الــنــْقــُع اأْكـــَحـــاٌل لـَــُه ال

الَْوَغى اْحتََدَم  اإَذا  اٍل  َع�ضَّ َواأ�ْضَمَر  اُل18-  َع�ضَّ ــ�ــُص  ــَل اأْط اَد  الــــزَّ ــُه  ــْن ِم َق  ــدَّ ــ�ــضَ تَ

ِة للممدوح من جهة العقل 
َّ
ز على الف�صائل النَّف�صي ابقة اأنَّ اأبا الف�صل قد ركَّ

َّ
ُ الأبيات ال�ص تبنيِّ

ة، وهذه الف�صائل هي الَّتي اأ�صار اإليها قدامة بن جعفر بقوله: »اإنَّه ملا  جاعة، والعدل، والعفَّ وال�صَّ

كانت ف�صائل النَّا�ِص من حيُث هم نا�ٌص، ل من طريِق ما هم م�صرتكون فيه مع �صائر احليوانات، 

جاعة، والعدل، والعّفة؛  على ما عليه اأهل الألباب من التفاق يف ذلك اإنا هي: العقل، وال�صَّ

. فالكرم 
)2(

ال م�صيبًا، واملادح بغريهما خمطئًا« جاِل بهذه الأربع اخِل�صَ
ِّ
كان القا�صد ملدح الر

يوان: ق )35(. )1( الدِّ

)2( نقد ال�صعر �ص 68 - 69.
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من اأق�صام العدل، واحللم من اأق�صام العقل، والّزهد باملال من اأق�صام العّفة والثَّبات يف املعركة، 

جاعِة. واإحلاق الهزمية بالعدو من اأق�صام ال�صَّ

الف�صل قد فهم حقيقَة املدح كما فهمها قدامة وابن ر�صيٍق من بعده؛  اأبا  اأنَّ  يبدو  وفيما 

ع عنها. فها هو ميدح املاأموَن 
َّ
ز يف مدائحه على هذه الف�صائل الأربعة، وما يتفر لذلك كان يركِّ

بَن ذي النُّون �صاحَب طليطلَة، م�صرياً اإىل اإيثاره، و�صجاعته، فهو ل يهناأ له باٌل ول يطيب له 

امعني  يَف يف نحور اأعدائه الطَّ
َّ

يطرَة على ثغور مملكته، وُيْعِمَل ال�ص
َّ

عي�ٌص، اإلَّ بعد اأن ُيْحِكَم ال�ص

 كرمٌي، يغدق 
ٌّ

فيه، حتَّى يرّدهم على اأعقابهم مهزومني مدحورين. وهو فوق هذا وذاك �صخي

:
)1(

على َمْن حوله، ويغمرهم بنعٍم �صتَّى ل ي�صتطيعون لها دفعًا

َحاَفتَُه يَْحُف  َلْ  َما  ــاَء  َ امل يـَـ�ــرْصَُب  ل  ــا1-  بَ ــرَصِ � اأْرَمــــاُحــــُه  ـــَرْت  ـــَط َق اإَذا  ــى  ــتَّ َح

ــُه ــَرتَ ــْغ بَ ــُق  ــْل ــطَّ ال ــا  ـُـَحــيَّ امل ـــردُّ  يَ َول  ُخلبَا2-  ُخــلَّــٍب  ٍق  ـــــَبْ ِب ـــنَّ  َع ـــِقـــْرِن  َكـــالْ

ــَدا ــنَي َغ ـــْوِن ِح ََـــاأُم ــِك امْل ــِل َ ــِة امْل �َضببَا5- ِبــِهــمَّ ــي  ــِت ــمَّ ِه ــي  ــاِه ــنَ ــتَ ِل ــا  ــه ــالُ ــضَ ــ� اإْف

ــاً َوَرق ول  َعْيناً  ل  الألْــَف  الــَواِهــِب  ُق�ُضبَا6-  ــاً  ــم ــُع اأنْ ولَـــِكـــْن  ــاراً  ــضَ ــ� ِع ول 

لة يف هذا املمدوح  جاعة املتاأ�صِّ د �صفة ال�صَّ اعر هذه اخلالل، عاد ليوؤكِّ وبعد ما عر�ص ال�صَّ

الَّذي توارث املجد كابراً عن كابر؛ فهو من �صاللٍة عريقٍة رتع املجد يف اأفيائها، اأّما قومه فهم 

ِة والعتاد؛ فاإذا ما امتطوا �صهوات جيادهم، خلتهم  اأبطاٌل اأ�صاو�ص، مرهبو اجلانب، كثريو العدَّ

الفيايف  يغطي  لوا ح�صبتهم جراداً  م�ص، واإذ ما ترجَّ ال�صَّ ماء، وحتجب نور 
َّ

ال�ص ي  تغطِّ ن�صوراً 

اُبها ما تطاير من 
َ
عون اأعداءهم كوؤو�صًا مريرًة، َحب

ِّ
ا يف املعارك فهم يجر واملفاوز الوا�صعة، اأمَّ

ابقة قائاًل:
َّ

اأ�صالئهم. فها هو يتابع ق�صيدته ال�ص

ُمْرتَِكٍم اللَّْيِل  َك�َضَواِد  َجْحَفٍل  يِف  �ُضهبَا7-  لـَـــُه  ـــاَرْت  ـــضَ � ـتُــُه  ــنَـّ اأ�ــضِ ــْن  ــك ل

َمـــاِح ِبــِه ـــبُـــْوِب الـــرِّ ــا نَــهــُج اأنْ َ ــاأمنَّ ــا8- َك ــاأبَ ـــَن الــَعــلــيـَـا اأبَــــاً َف ــــَت ِم ـــْد َوِرث َمــا َق

ْن َواإِ اَء  الَف�ضَ ْوا  �َضدُّ َرِكبُْوا  اإَذا  َقــْوٌم  َدبـَـى9-  ِرْجــَل  الِبْيِد  يِف  ْمتَهْم  تََوهَّ َحلُّوا 

ِبها َماَء  َوالدِّ َكاأ�ضاً  احَلْرَب  ُوا  رَّ َحبَبَا10-َقْد �ضَ ها  ِبْي�ضِ ــْن  ِم ــْت  َف َجــوَّ ــا  َوَم َخــْمــراً 

يوان: ق )1(. )1( الدِّ
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اإىل  فيها  اعر  ال�صَّ اأ�صار  وقد  اأي�صًا،  املاأمون  مدح  الف�صل يف  اأبو  قالها  اأخرى  اأبياٌت  ة  وثمَّ

�صجاعة ذلك امللك، وفرو�صيته، فهو عندما ميتطي �صهوة جواده قا�صداً �صاحات الوغى يكون 

كالربِق اخلاطف، يبزُّ الفر�صان الذين يروموَن اللَّحاق به دونا جدوى، مع العلم اأنَّ اأقلَّ اجلياِد 

:
)1(

�رضعًة بدا وكاأنَّه حمموٌل على ظهر طائر

ْ
يَْفَهُمْوا َمْا تَْكتُُب الِْبْي�ُص يف الَْوَغى ــِر1-َولْ  ــَواِف ــاحْلَ ب اأْعــَجــَمــا  َحــتَّــى  ْمُر  ال�ضُّ َول 

ٍ ُمَق�رصِّ ُكـــلَّ  ــُت  ــْل ِخ َحــتَّــى  ََّع  ــرصَ ــ� تَ ــْوًل َعــَلــى َظــْهــِر َطــاِئــِر2-  ــُم ــِل حَمْ ــْي ــَن اخْلَ ِم

ــنَّــًة اأ�ــضِ ــُجــوَم  ــنُّ ال ــا  ــْمــنَ تَــَوهَّ ــى  ــتَّ ــِر3- َوَح ــاِف ــــَر َح ث ــنَــهــا اإِ ــا الْـــهـــالَل بَــْي ــنَ ــْل َوِخ

املاأمون، بل راح ميدحه  نعمته  ده وويل 
ِّ
�صي النَّ�صني يف مدح  الف�صل بهذين  اأبو  مل يكتِف 

 با�صتثناء ما اأثبته اآنفًا. على اأيِّ حال ميكن القول: اإنَّ اأبا الف�صل 
)2(

بق�صائَد عديدٍة �صاعت كلُّها

الَّتي اأغدقها  ِة  َّ اأو ا�صتجداًء، بل مدحه �صكراً وعرفانًا على نعمائه الرثَّ بًا 
ُّ

مل ميدح املاأمون تك�ص

ع له ولغلمانه، بل اإنَّه بالغ  عليه، فقد ا�صتقدمه اإىل طليطلَة، واأكرم مثواه، واأجزل عطاءه، وو�صَّ

. ومثل هذا الكالم ميكن 
)3(

يف اإكرامه حتَّى بعد وفاته؛ اإذ مل يقطع جرايته عن تالمذته وغلمانه

ْب ب�صعره، ومل يرحتْل اإىل اأحٍد 
َّ

اعر مل يتك�ص اأن يقال يف �صائر مدائح اأبي الف�صل، فالثابُت اأنَّ ال�صَّ

ها  هوات، ول ت�صتخفُّ بق�صد املدح وال�صتجداء، فهو ذو نف�ٍص عزيزٍة عفيفٍة، لت�صتميلها ال�صُّ

غائب. وفوق هذا وذاك كان رجَل دولٍة و�صيا�صٍة، وذا مكانٍة مرموقٍة يف البالطات الّتي 
َّ
الر

ما 
َّ
ُة فال تعدو اأن تكون �صكراً منه وعرفانًا لأويل الف�صل عليه، ل�صي

َّ
ا ق�صائُدُه املدحي حلَّ بها؛ اأمَّ

امللوك الَّذين حلَّ يف كنفهم، فهو ل ي�صتطيع اأن يكافئهم اإلَّ ب�صعره. ومن هنا جند اأنَّ مدح اأبي 

عر  الف�صل �صبيٌه اإىل حدٍّ بعيٍد باملدح الَّذي كان �صائداً يف اجلاهلية؛ فاجلاهليون مل ينظموا ال�صِّ

فات املثلى، والف�صائل البارزة يف  ون ب�صعرهم عن مدى اإعجابهم بال�صِّ بًا، بل كانوا يعربِّ
ُّ

تك�ص

ل املنعم، ويف ذلك يقول ابن  عر و�صيلًة ل�صكر املَُتَف�صِّ اأنَّهم كان يتَّخذون ال�صِّ اأو  ممدوحيهم، 

ا ي�صنع اأحدهم ما ي�صنعه فكاهًة، اأو مكافاأًة  عر، واإنِّ ب بال�صِّ
َّ

ر�صيق: »كانت العرب ل تتك�ص

يوان: ق )16(. )1( الدِّ

ري اإىل اأنَّ لأبي الف�صل مدائَح كثريًة يف املاأمون بن ذي النون. نفح الطيب 3: 373. )2( وقد اأ�صار املقَّ

)3( الذخرية 4: 55.
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.
)1(

كر؛ اإعظامًا لها« ها اإلَّ بال�صُّ عن يٍد ل ي�صتطيع اأداء حقِّ

اهم اإىل من هم اأقلُّ منزلٍة ورتبٍة  ومل يقت�رض مدح اأبي الف�صل على امللوك والأمراء، بل تعدَّ

منهم، ومن ذلك ما و�صل اإلينا من ق�صيدٍة قالها يف مدح رجٍل جمهول الهويَّة يدعى ابن اأذين، 

غائر؛ من بخٍل،  جل باأنَّه كرمٌي، عزيٌز، �صجاٌع، ذو نف�ٍص تاأبى الدنايا وال�صَّ
ُّ
وقد امتاز هذا الر

:
)2(

يف؛ فقد قال وجنٍب وغري ذلك من اأخالٍق حتطُّ من قدر ال�رضَّ

ــِه ــْوِم نَ يِف  ــَل  ــْخ ــبُ الْ َراأى  لـَــْو   
ً
ــى ــتَ َف ـــْم7-  ـــنَ يَ َلْ  ـــــُه  لَ ـــاً  ـــق ـــْل ُخ ـــــــْ�َ  اجُل اأِو 

ــَرى ــَك ـــاَن َطــْيــفــاً َوَكــــاَن الْ ـــْو َك اأَل8ْ- َولَ َمـــــا  الــــُعــــال  ِلـــــَغـــــْرِ  ـــــاً  ـــــُروق َط

ُ موقفه اإزاء  ابقة، وتبنيِّ
َّ

 ختم اأبو الف�صل ق�صيدته ب�صفٍة جتمع �صفات املمدوح ال�ص
َّ
ومن ثم

محِة، الَّتي ل تعرف كلمة )ل( البتََّة، وخا�صًة مع اأبي الف�صل الَّذي 
َّ

ممدوحه ذي النَّف�ِص ال�ص

اعرتف بف�صل ممدوحه عليه؛ فقال: 

ــُقــوُل تَ ــا  َعــمَّ ــا�ــُص  ــنَّ ال ــاِئــُلــِنــي  يـُـ�ــضَ ـــْم14-  ـــَع نَ اإلَّ  ـــــطُّ  َق يِل  ــــَت  ــــْل ُق ــــــا  َوَم

اعر يف الوزير اأبي احلزم بن جهور، �صاأنها �صاأن غريها مل ي�صْل  َة مدحٌة اأخرى قالها ال�صَّ وثمَّ

اعر اأحد ع�رض بيتًا منها يف غر�ص الو�صف، واأبقى بيتًا  اأنفق ال�صَّ اثنا ع�رَض بيتًا،  اإل  اإلينا منها 

:
)3(

ئي�ص، وقد بداأها بقوله
َّ
واحداً ي�صرُي اإىل غر�ص الق�صيدة الر

َكــْلــَكــاًل األْـــَقـــْت  لـَــْيـــاَلَء  ــٍة  ــَل ــْي لَ يِف  ــا1-  ــِد�ــضَ ــُه ِحــْن ــْت ــبَ ــبَ ــْل ــاِر َوَج ــه ــن َفــــْوَق ال

اعر ينتقل من و�صٍف اإىل اآخر، حتَّى قال يف نهاية املطاف:  وما زال ال�صَّ

اللَِّوا ــَع  َرَف ــْد  َوَق ُمْنهِزٌم  ْبُح  ــا10-وال�ضُّ ِلــيـَـْخــبـُـ�ــضَ ـــالِم  ـــظَّ ال ُجـــْنـــُح  ـــــِرِه  اإث يِف 

َحى ال�ضُّ ُحَلِل  يف  الَفْجَر  تََلقَّى  ــا11-حتّى  ــ�ــضَ ــبَ ـــالِم الأْع ــــَه الـــظَّ ــا َوْج ــن ــال لَ ــَج َف

َجى الدُّ َعَلى  ا�ْضتََطاَل  َّــا  مَل َفَكاأنُه  تََلبَّ�َضا12-  الأَعـــــزِّ  ـــــْزِم  احْلَ ـــي  اأب ــنَــى  ِبــ�ــضَ

�ِص   ومنفِّ
ِّ
اأبي احلزم، كا�صِف الهم ل، عندما ا�صتمدَّ �صياَءُه من 

ْ
اللَّي  دياجي 

ُ
 الفجر

َ
َقَهر فقد 

)1( العمدة 1: 64.

يوان: ق )38(. )2( الدِّ

يوان: ق )20(. )3( الدِّ
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وهذه  اجي.  الدَّ اللَّيل  ظلمَة   
ُ
الفجر ُد  يبدِّ كما  النُّفو�ص،  ظلمَة  يبّدد  هذا  احلزم  فاأبو  الكرب، 

اعر اأبا احلزم ُتَعدُّ من اأق�صام ف�صيلِة العدِل الَّتي اأ�صار اإليها قدامة، وقد  َفُة الَّتي مدح بها ال�صَّ ال�صِّ

ِة؛ اإذ 
َّ
ذهب كثرٌي من الباحثني اإىل اأنَّ قدامة، قد اأفاد يف درا�صته لفن املديح من الثَّقافِة اليوناني

جاعة، العدل(،  ة، ال�صَّ راأى اأنَّ املديح يجب اأن يكون باإحدى الف�صائل الأربعة )العقل، العفَّ

واإذا اأنعمنا النَّظر يف نظرية الف�صيلة الأفالطونية جند اأنَّ اأفالطون قد جعل الف�صائل الكربى 

.
)1(

اأربعًا؛ هي الف�صائل نف�صها الَّتي اأ�صار اإليها قدامة، واأو�صى باتِّباعها ليكوَن املادُح م�صيبًا

بًا يف �صعره، بل كتب 
ِّ

َر اأنَّ اأبا الف�صل مل يكن متك�ص
ِّ
ويف نهاية املطاف ميكن للباحث اأن يقر

ما كتب من �صعٍر يف غر�ص املديح �صكراً وعرفانًا على يٍد ل ي�صتطيع ردَّ جميلها ومعروفها اإلَّ 

ابع التقليدي لهذا الغر�ص؛  اعر يف ق�صائده املدحية على الطَّ عر. وقد حافظ ال�صَّ عن طريق ال�صِّ

يار والأطالل. ولكنَّ هذا احلكمَ تعوزه  اإذ عني برباعة ال�صتهالل، وح�صن التخلُّ�ص، وذكر الدِّ

ما ق�صيدتيه اللَّتني 
َّ
 على ما توافر من �صعٍر قليٍل يف هذا الغر�ص، ول�صي

ٌّ
قُة اأكرث؛ لأنَّه مبني الدِّ

(، و�صاحِب اخليل )ابِن اأذين(. وهذا 
ِّ
ولِة املردا�صي قالهما يف مدح �صاحب حلب )معزِّ الدَّ

القليل غرُي كاٍف لإطالق الأحكام، ولكنَّه ي�صاعد على ال�صتنتاج على اأيِّ حال. اأّما معانيه 

، وكذلك األفاُظُه  ًة، ماألوفًة، درج عليها معظم من كتب يف هذا الفنِّ فكانت وا�صحًة، معربِّ

ِد   املبتذل، اأو املعقَّ
ِّ
وقي

ُّ
فقد اتَّ�صمت باأنَّها جزلٌة، وا�صحٌة، مالئمٌة لهذا الغر�ص، بعيدٌة عن ال�ص

�صعِب املنال.

5- الهجاء:

الَّتي  املعاين  اإنَّ  اإذ  والفخر(؛  )املديح،  ابقني 
َّ

ال�ص بالغر�صني  لِة  ال�صِّ وثيَق  الغر�ُص  هذا  ُيَعدُّ 

 من خ�صمه معاين 
ُ
اعر ال�صَّ �صلَب  فاإذا ما  تدور يف فلك هذه الأغرا�ص تكاد تكون واحدًة، 

فقال:  لفظاٍت؛  ثالِث  اإىل   
َ
عر ال�صِّ اِد  النُّقَّ بع�ص  م 

َّ
ق�ص هنا  ومن  فقد هجاه.  الفخر،  اأو  املديح 

ُن تاأليفها؛ فاإذا مدحَت قلَت: اأنَت، واإذا   كلُّه ثالُث لفظاٍت، ولي�ص كلُّ اإن�صاٍن ُيْح�صِ
ُ
عر »ال�صِّ

)1( م�صطلحات نقدية �ص 446.
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. وميكن اأن ُت�صاف يف هذا املقام لفظٌة رابعٌة 
)1(

هجوَت قلَت: ل�صت، واإذا رثيَت قلت: كنَت«

ا قيل؛ وهي: اإذا افتخرت قلت: اأنا. ل تبتعد كثرياً عمَّ

على اأيِّ حاٍل ل ُيَعدُّ الهجاُء من الأغرا�ص البارزة يف �صعر اأبي الف�صل؛ اإذ مل ي�صل اإلينا من 

الَّتي قالها يف هجاء  النُّونية  اإلَّ �صتة ن�صو�ٍص مل تتجاوز البيتني، با�صتثناء ق�صيدته  هذا الغر�ص 

ًا تثريه 
ّ
. والنُّ�صو�ص يف جملتها كانت هجاًء �صخ�صي اأحِد اأ�صحابه الَّذين قلبوا له ظهر املجنِّ

ده من ف�صيلِة الكرم اّلتي تندرج 
ِّ
اخلالفاُت والنزاعاُت الفرديَُّة، فها هو يهجو اأحدهم، ويجر

جَتَى 
ْ
حتت ف�صيلة العدل التي اأ�صار اإليها قدامة، فهذا املهجو �صحيٌح، بخيٌل �صديُد احلر�ِص، ل ُير

:
)2(

نداه اإلَّ كما يرجتى احلليب من التَّي�ص

َحاَب اجَلْوَد ِمن َرُجٍل ُلْوُب1-َوَكْيَف نَْرُجو ال�ضَّ َم�ضْ َوهـــَو  ــِه  ــْي ِف ــْرُ  ــطَّ ال يـَـْطــَمــُع  ل 

لُه ــَدرَّ  َم ل  تَْي�ضاً  ْحــِلــُب  اأَ بَْحُت  ــُلــْوُب2-اأ�ضْ حَمْ التَّْي�َص  اأنَّ  ــنَّ  َظ ــْن  َم َوالتَّْي�ُص 

جل، ولن ي�صتطيع اأبداً؛ لأنَّ هذا املهجو قد ُجِبَل 
َّ
اعر مل ي�صتطع ا�صتمطار ندى هذا الر فال�صَّ

على البخل، فهو طبٌع من طباعه، متامًا كما ُجبَل ابُن كثرٍي )اأحِد الَّذين هجاهم اأبو الف�صل( 

:
)3(

على الأنانية، وكراهية فعل اخلري، حتَّى غدا ذلك طبعًا ذميمًا فيه

َواِحــٍد  ــِن  ابْ يُْرَتَى يف  َّــا  ِم  ُ ْ
ــر اخَل ــا  َوَم ــــِن ابـْــــِن َكـــِثـــْر1ِ-  ـــِه ِم ـــْي ـــَرجِّ َفـــَكـــْيـــَف نُ

اعر مل ينل من اأخالق ابن كثري فح�صب، بل نال من �رضفه ون�صبه اأي�صًا، فلجاأ اإىل التَّورية  فال�صَّ

بقوله يف عجز البيت: )ابن كثري(؛ فاملق�صود يف هذه العبارة املعنى البعيد، مبا فيه من دللٍت 

اإيالمًا على  اأ�صدُّ  فالبيت  ُكرُث. وعلى هذا  اآباوؤه  ابَن رجٍل واحٍد، بل  لي�ص  فابُن كثرٍي  ومعاٍن، 

اعر يف هذا البيت اليتيم اأن ي�شفي غليله وينال من  ياط؛ فقد ا�شتطاع ال�شَّ
ِّ

ابن كثري من وقع ال�ش

مات الغالبِة على هذا الفنِّ يف 
ِّ

. وتعدُّ �صمُة الإيجاز من ال�ص خ�صمه؛ اإذ خرُي الكالِم ما قلَّ ودلَّ

اعر يف جعل هجائه مثاًل �صائراً؛ اإذ اإنَّ مثل هذه  �صعر اأبي الف�صل، ولعلَّ مردَّ ذلك رغبُة ال�صَّ

يح اإذا �صحَّ التَّعبري، وهذا ما اأ�صار اإليه 
َّ
يوع، لأنها تذهب مع الر الأ�صعار �رضيعة النت�صار والذُّ

)1( العمدة 1: 103.

يوان: ق )4(. )2( الدِّ

يوان: ق )17(. )3( الدِّ
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ائر 
َّ

ائني عندما �صئل عن �صبب عدم اإطالة الهجاء، فكان جوابه: »مل اأجد املثل ال�ص اأحد الهجَّ

.
)1(

اإلَّ بيتًا واحداً«

اإذ كان يلحُّ على  اأبا الف�صل كان يعاين من انعدام اخلري عند بع�ص النَّا�ص؛  اأنَّ  وفيما يبدو 

الّتي  الّذين ل خالق لهم )اأي لي�ص لهم ن�صيٌب من اخلري( وي�صفهم باخلنازير،  هجاء هوؤلء 

:
)2(

تتزيَّن باحللي واجلواهر

لَهْم َخــاَلَق  ل  اأُنَا�ضاً  َمَدْحَت  َقالُوا:  ــــــَواَع الأَزاهـــــْر1ِ-  ــُب اأنْ ــضِ ــا� ــنَ َمـــْدحـــاً يُ

ــٌل َرُج ــي  ــِن اإنَّ ــْويِن  ــِذلُ ــْع تَ َفــُقــْلــُت: ل  ـــِر2-  ـــاِزيْ ـــنَ َر اأْعــــنــــاَق اخْلَ ــــُد الـــــدُّ ــــلِّ اأَُق

فقد اآثر اأبو الف�صل يف هجائه اإ�صافًة اإىل �صمة الإيجاز، �صهولة التَّعبري، فجاءت معانيه �صهلًة 

عر اأكرث ذيوعًا وانت�صاراً على األ�صنة  وا�صحًة قريبًة ل غمو�َص فيها ول تعقيد، وهذا يجعل ال�صِّ

 باملهجو اأ�صدَّ التاأثري. وقد اأ�صار القا�صي 
َ
ُق الهجاُء هَدفُه، ويوؤثِّر ة واخلا�صة، وبذلك ُيَحقِّ العامَّ

وما  والتَّهافت،  الهزل  جمرى  جرى  ما  فاأبلغه  الهجو  ا  »فاأمَّ قال:  عندما  ذلك  اإىل  اجلرجاين 

َبْت معانيه، و�َصُهل حفُظُه، واأ�رضع علوقه يف القلب، 
ُ
اعرت�ص بني التَّ�رضيح والتَّعري�ص، وما َقر

اعر فيه اإلَّ اإقامة الوزن،  ا القذف والإفحا�ص ف�صباٌب حم�ٌص، ولي�ص لل�صَّ ول�صوقه بالنَّف�ص؛ فاأمَّ

.
)3(

وت�صحيح النَّظم«

اأبي الف�صل هجاًء مبتذًل فاح�صًا يخد�ُص احلياء، بل  ومن هنا ميكن القول: مل يكن هجاُء 

ِة 
َّ
ز على �صلِب الف�صائل اخُلُلقي ج من اإن�صاده العذراء يف خدرها، يرتكَّ

َّ
ًا، ل تتحر

ّ
كان لطيفًا حيي

اأبو عمرو بن العالء بقوله: »خرُي الهجاء، ما  به  اأو�صى  املطلوبِة يف غر�ص املديح، وهذا ما 

اعي النُّمرييُّ الَّذي قال: 
َّ
. واإىل مثل ذلك ذهب الر

)4(
تن�صُدُه العذراُء يف خدرها، فال يقبح مبثلها«

 .
)5(

عراء، وما قلُت فيهم ما ت�صتحي العذراء اأن تن�صده يف خدرها« »هجوت جماعًة من ال�صُّ

متامًا كما فعل اأبو الف�صل؛ اإذ جّل ما ا�صتخدمه من األفاٍظ لإيذاء املهجو واإيالمه هو ذكر بع�ص 

)1( العمدة 1: 163.

يوان: ق )ز(. )2( الدِّ

)3( الو�صاطة بني املتنبي وخ�صومه �ص 24.

)4( العمدة 2: 161.

)5( نفح الطيب 3: 113.
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اأ�صماء احليوانات اأو احل�رضات الَّتي حتاكي املهجوَّ من جهة انعدام العقل والتفكري، والن�صياق 

والكالب،  واحُلُمر،  واخلنازير،  بـ)التيو�ص،  من هجاهم  ه 
َّ
�صب فقد  هوات،  وال�صَّ الغرائز  وراء 

والبعو�ص(. فها هو يف مو�صٍع اآخر ينهى َمْن يهجوه عن اإن�صاد معلَّقة عمرو بن كلثوٍم، ملا فيها 

من معاٍن جليلٍة ترقى اإىل اأعلى م�صتوى يف الفخر واحلما�صة، ل يجوز للمهجو اأن يتمّثل بها؛ 

:
)1( لَّ يم، ول تاأنف الذُّ لأنَّه ذو نف�ٍص خ�صي�صٍة، ج�صعٍة، ل تاأبى ال�صَّ

ــَدْنْ ــ�ــضِ ــْن تُ ل  ـــَراَن  ـــْم ِع لِئـــَمـــاً  يـَــا  ــي«1-  ــبِّ ه »األ  ـــوٍم  ُكـــلـــثُ ــــَن  بْ َعــــْمــــَرو 

ـــُه ـــتَ ـــَداَريْ َف َكــلــٍب  يِف  َطــِمــْعــَت  ــِب2-  ــْل َك يِف  يَــْطــَمــُع  ــــْن  َم ـــُب  ـــْل ـــَك َوال

 
ْ
لي�ص هذا فح�صب، بل هناك اأقواٌم اأوىل اأن تكوَن ُحُمراً، فهم ل عقَل ول تفكرَي، واهتماُمُهم

، من دون اأن يلتفتوا اإىل ما هو دون ذلك، 
ِّ
بٌّ على التاأّنق، والعتناء مبظهرهم اخلارجي ُمْن�صَ

:
)2(

وما هو اأحرى بالهتمام

اأْول هـــــَو  ِحـــــَمـــــاٍر  َكـــــــْم  ــــــهــــــْيــــــِق 1-  ــــــٍق َو�ــــــضَ ــــــْي ــــــه ــــــنَ ِب

ــــْز اخْلَ ــْتــَوِة  الــ�ــضَّ يِف  ــي  ــضِ ــ� ــتَ ــْك يَ ـــي2-  ـــِق ـــْي ِب ـــدَّ ال ـــِف  ـــْي ـــضَّ ـــ� ال َويِف  َز 

تنكروا  الَّذين  اأ�صدقائه  اأحد  بها  هجا  الَّتي  ِة 
َّ
النُّوني الف�صل  اأبي  ق�صيدِة  عند  اأقف  واأخرياً 

اأ�صدَّ الإيالم، بل  الف�صل  اأبي  اآمل نف�ص  ٍة، وذلك ما  ٍة ومودَّ
َّ
ة بعد حمب

َّ
ال�صحب له، ونق�صوا عهد 

الَّتي حلَّت به على الإطالق، لذلك بداأ بتجريِد  اأعظم اخلطوب  َعدَّ هذا اخلطب اجللل من 

ِة، واأل�صق به كلَّ عيٍب ونقي�صٍة، فهذا اخللُّ بادئ ذي بدء 
َّ
احب من الف�صائل النَّف�صي هذا ال�صَّ

 ما يبطُن، فقلبه مليٌء بالأحقاد 
َ

ته يظهر عك�ص خائٌن ل يوؤمن جانبه، وهو ثانيًا كاذٌب يف مودَّ

وال�صغائن، وهو فوق هذا وذاك ماجٌن ل ي�صتحي اأو يرعوي، يزداد جمونًا اإذا ما عوِتَب اأو 

عنَِّف على ما ي�صدر منه من اأفعاٍل م�صينٍة.

:
)3(

فقد قال

ــْيــبَــاِت الــلَّــيـَـايل
ــ�ــضِ ُمُ ِمـــْن  َواأْعـــَظـــُم  ـــــــوؤُْوُن1-  ِْفــــهــــا ِخـــــلٌّ َخ َعـــَلـــيَّ َو�ــــرصَ

يوان: ق )8(. )1( الدِّ

يوان: ق )31(. )2( الدِّ

يوان: ق )42(. )3( الدِّ
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ــٍل ــْي ــِم ــتَ ــضْ ــ� ُم  ِ ـــــودٍّ ِب يـُــَقـــاِبـــُلـــِنـــي  ــــــنْي2ُ-  َدِف َداٌء  ـــُلـــْوِعـــِه  �ـــضُ ــــــــنْيَ  َوبَ

ـــاً ـــْون ُمُ اأبْــــــَدى  َعـــاتَـــْبـــتُـــُه  اإَذا  ــــْوُن3-  ُــــُج ـــِب امْل ـــتَ ــــــَك الـــَع ــــُة َذِل ــــلَّ َوِع

بينه وبني  املفا�صلة  نوٍع من  اإىل  الذميمة  املهجو  اأخالق  بعدما عر�ص  الف�صل  اأبو   جلاأ 
َّ
ثم

فاهاِت 
َّ

لل�ص ياأبه  ل  حليٌم  �صبوٌر  اعر  فال�صَّ بالهجاء،  الفخر  بذلك  فاختلط  اخلائن،  �صديقه 

ياأبه حلديث هذا اخلائن  القوم، فكيف  َّهات مهما كان م�صدرها، ولو كانت من علية  والرتُّ

الَّذي يحاكي البعو�ص يف حقارته. ويعدُّ هذا الهجاء من اأكرث �رضوب الهجاء اإيالمًا؛ لأنَّه يقوم 

اعر بني خ�صمه، وبني اأقواٍم اآخرين هم اأ�رضُف منزلٍة  على نوٍع من التَّف�صيل، فقد فا�صل ال�صَّ

يح �رضعًة، 
ِّ
يبزُّ الر منه، كما فا�صل بينه وبني خ�صمه، فاأبو الف�صل فار�ٌص مقداٌم ميتطي جواداً 

ك اإذا ا�صتدَّ به اجلري:
َّ
بينما اخل�صمُ ذليٌل و�صيٌع ميتطي حماراً حرونًا، يقف كجلموٍد ل يتحر

ِحْلِمي ــِد  ــضْ الأ� زئـــُر  ــْج  ــْزِع يُ َوَلْ  ؟7-  ـــنْيُ ـــِن ـــطَّ ــــُجــــُه ِمــــَن الْــــبَــــقِّ ال ــــْزِع اأيُ

ُمــهــِري ــاَر  ــبَ ُغ ــقَّ  يـَـ�ــضُ اأْن  ــُع  ــَم ــْط اأيَ ـــــــــُرْوُن ؟8-  ــــــْرٌ َح ــــُه َع ــــتَ ـــــٌل َتْ ـــــْي َذِل

فه الفاروق عمر بن 
َّ
وقد اأُْطِلَق على هذا النَّوع من الهجاء ا�صم )الهجاء املقذع(، الَّذي عر

اخلطاب  بقوله: »املقذع: اأن تقوَل هوؤلء اأف�صل من هوؤلء واأ�رضف، واأن تبني �صعراً على 

.
)1(

مدٍح لقوٍم، وذٍم ملن يعاديهم«

اًء، ومل يربز يف ميدان هذا الفن  ويف نهاية املطاف، ميكن القوُل: اإنَّ اأبا الف�صل مل يكن هجَّ

ُد  الّذي مل ي�صل اإلينا منه اإل وم�صاٌت �رضيعٌة، وفلتاٌت فكريٌة قيدها �صاحبها باأبيات �صعريٍَّة، تندِّ

ًا اأو 
ّ
ِة الَّتي تثريها النِّزاعاُت واخلالفات الفرديَِّة. ول جند عنده هجاًء �صيا�صي

َّ
خ�صي باملعايب ال�صَّ

ًّا اتَّ�صف بالبعد عن 
غم من بروزه يف ميدانهما، بل كان هجاوؤه هجاًء �صخ�صي

ّ
ًا، على الر

ّ
ديني

�ص واملجون والبتذال، بيد اأنَّه كان موؤملًا، �صديَد الوقع على النَّف�ص، نال من اخل�صِم من  التََّفحُّ

ِة، اأ�صف اإىل ذلك 
َّ
ِة، والتَّجريد من الف�صائل الإن�صاني

َّ
خرية، والتَّعيري بالنَّقائ�ص اخُلُلقي

ُّ
خالل ال�ص

ِة هذا النَّ�صب، واأخرياً قام على املفا�صلة بني املهجو  النيل من ن�صب اخل�صم اأو الت�صكيك ب�صحَّ

والآخرين.

)1( م�صطلحات نقدية �ص 542.
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ثاء: 6- الرِّ

، اإلَّ اأنَّ امل�صادر مل تِق من اآفة ال�صياع اإلَّ 
ِّ
عر العربي ُيَعدُّ هذا الفنُّ من اأبرز الفنون يف ال�صِّ

ني من ن�صو�ِص اأبي الف�صل يف هذا املجال؛ اأحدهما يف رثاء امللك )�رضوان �صاه(، والثاين  ن�صَّ

ندب  ثالثٍة:  اأ�رضٍب  اإىل  الفنَّ  هذا  اُد  النقَّ م 
َّ

ق�ص وقد  الها�صمي يف حلب(.  )القا�صي  رثاء  يف 

العاطفُة  املنون، وتكون  يُد  ُفُهم  فالنَّدب: بكاُء الأهِل والأقارِب حني تتخطَّ وتاأبني، وعزاء. 

ا التَّاأبني: فهو �رضٌب من  ب �صادقًة تخرج من نف�ٍص مكلومٍة وقلٍب مفطوٍر. اأمَّ يف هذا ال�رضَّ

ِة، 
َّ
ِة، اأو الأدبي

َّ
ِة، اأو العلمي

َّ
يا�صي

ِّ
عراء فيه بالفقيد، ومبكانته ال�ص التَّعاطف الجتماعي؛ اإذ ي�صيد ال�صُّ

اعر فح�صب، بل هو ُم�صاب املجتمع الَّذي ُرِزَء بالفقيد. والعاطفة  فاملُ�صاب لي�ص م�صاَب ال�صَّ

ابق يف العمق و�صدق النفعال؛ لأنَّ التَّاأبني اأقرُب 
َّ

ب ال�ص ب دون عاطفِة ال�رضَّ يف هذا ال�رضَّ

ا ال�رضب الثالث- اأي العزاء- فهو مرتبٌة عقليٌة اأ�صمى؛ اإذ يتَّخذ  للثَّناء من احلزن اخلال�ص. اأمَّ

.
)1(

ل يف حقيقة املوت واحلياة ، والتاأمُّ
ِّ
ًة تو�صله اإىل التَّفكري الفل�صفي

َّ
اعر حادثَة املوت مطي ال�صَّ

ٍة، 
َّ
تاأبينًا؛ لأنَّهما قيال يف رثاء ذوي مكانٍة �صيا�صي اأيدينا  اللَّذان بني  اأبي الف�صل  ا  وُيَعدُّ ن�صَّ

ٍة، فراح ال�ّصاعر ي�صُف احلزَن الَّذي لفَّ النَّا�ص اإثر وفاتهما، معدداً ماآثرهما ومناقبهما، 
َّ
وديني

باكيًا على فراقهما.

ة، لذا راح 
َّ
اعر بوفاة امللك �رضوان �صاه الَّذي تختطفته يُد املنايا على حني غر فقد ُفِجع ال�صَّ

فراح  قلبه،  فرق  الَّذي  واملفاجئ،  املبكر  حيل 
َّ
الر �صبِب هذا  م�صتفهمًا عن  الفقيد،  يخاطب 

:
)2(

يبكيه بكاًء مريراً

يْـــِرِه  ِ
َ

َو�ـــرص ُمــْلــِكــِه  َعــْن  عاً  مْو�ضَ ــا  يَ ــال ؟1-  ــْي ــِل ــَت َق ــْث ــِب ََّك لـَـــْو لَ َمـــــاَذا اأ�ــــــرصَ

اأَدْع َلْ  اإْن  ـــي  َدِم ـــُه  ـــتُ َرِزيَّ ــْت  ــلَّ َط ــول2-  ــُل ــْط َم ـــــــِدِه  حَلْ يِف  ُمــْقــَلــِتــي  َدَم 

كتور حممد �صفيق البيطار قد ذهب غري هذا املذهب  )1( م�صطلحات نقدية �ص 253. جتدر الإ�صارة يف هذا املو�صع اإىل اأنَّ الدُّ

ف الرثاء بقوله: »هو بكاء امليت، �صواًء اأرافق ذلك 
َّ
مه اإىل رثاٍء، وندب، وتاأبني؛ وعر

َّ
يف تق�صيمه فن الرثاء؛ فقد ق�ص

البكاء تعديَد حما�صنه، اأم مل يرافقه«. اأّما الندب: »هو بكاء امليت مع تعديد حما�صنه«.واأخرياً قال يف التاأبني: »هو ذكر 

را�صة: �ص 344. ا كان معه بكاء«. ديوان �صعراء بني كلب، الدِّ امليت بخري، وتعديد حما�صنه، ورمبَّ

يوان: ق )33(. )2( الدِّ
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اعر من حزٍن ومرارٍة، اأظهر  ِة الَّتي ت�صي مبا يعتمل يف نف�ص ال�صَّ
َّ
مة الإن�صائي وبعد هذه املقدِّ

؛ فق�رضه يعجُّ بر�صل 
ِّ
اخلي  والدَّ

ِّ
عيدين اخلارجي فيعة على ال�صَّ

َّ
اأبو الف�صل مكانَة هذا امللِك الر

ا اأفراُد رعيتِه  ِة مع هذا امللك الهمام، اأمَّ داقِة واملودَّ امللوك الَّذين ي�صَعْوَن اإىل توطيد اأ�صباِب ال�صَّ

هر  الَّذين اأ�صكنوا ملكهم �صغاف قلوبهم، فكانوا ل يفارقونه البتََّة خ�صيًة عليه من نوائب الدَّ

حيل. ومل يكتِف ال�صاعر بذلك بل 
َّ
 بالر

َّ
ا ما هم من، لذا كانوا يحيطونه ِحَلقًا ِحَلقًا اإذَّ وغدر الزَّ

وؤال نف�صه الَّذي طرحه يف مطلع 
ُّ

عاد اإىل الأ�صلوب الإن�صائي تارًة اأخرى، م�صتفهمًا عن ال�ص

، اإزاء 
ِّ
ة توتُّره النَّف�صي ة اإىل توقُّد عاطفِة اأبي الف�صل، و�صدَّ ق�صيدته، وهذا الأ�صلوب ي�صري بقوِّ

ابقِة نف�صها:
َّ

هذا اخلطب اجللل، فقال يف الق�صيدِة ال�ص

ــِه ــاِب ــبَ ِب ـــْوِك  ـــُل ُ امْل ــَل  ُر�ــضُ ــال؟3- يَــا تــاِركــاً  ــْي ــِمِ ــْج ــتَّ ال ــهــُم  ــْي ــَل َع يـَــــُردُّ  َذا  َمـــْن 

ــَل ذا ــْب ــَق َولَ ــنَــا  تَــَرْكــتَ ــمَّ  ث اأَرَحـــْلـــَت  َرِحـــْيـــال4-  اأَرْدَت  اإَذا  ـــفُّ  ـــُح نَ ــا  ــن ُك

ُه  َغــرَّ ــا  َايَ ــ�ــرصَّ ال يِف  ــَك  ــَل ــْي َدِل اأتُـــَرى  َدِلـــْيـــال؟5-  ـــاِم  ـــَم احِل اإَل  ــاَر  ــضَ ــ� َف َخـــَطـــاأٌ 

اأن  للمفجوعني  واأنَّى  ُيْن�صى،  اأن  امللك  هذا  ملثل  واأنَّى  وامل�صاُب عظيٌم،  فاخلطب جلٌل، 

الَّذي  موع، و�صقُّ اجليوب، ولطمُ اخلدود، وتقبيل ذلك القرب  اإلَّ ذرُف الدَّ ي�صلوا، فما لهم 

اأن  ا�صتطاع  مقدامًا  وفار�صًا  حكيمًا،  ملكًا  فقدوا  فقد  وكمداً،  ح�رضًة  اإليه  النَّاظرين  اأورَث 

هم على �صهٍم واحٍد، فقال: يلفَّ

َولَــَطــاملَــا َُه  ْ
َقــــــب ـُل  نُــَقــبِـّ ـــا  نَ ْ

ـــرصِ � ــال6-  ــْي ــِب ــْق ــت ـــُه ال ـــاَط ـــ�ـــضَ ـــُح ِب ـــْي ـــِب ُكـــنـــا نُ

ناِظٍر   ِ ــرصَ ــ� لأبْ َجــْفــنــاً  ـــَدا  َغ ـــَدٌث  َج َدى َمــْكــُحــْول 7-  ــَح ِبـــالـــرَّ ــبَ ــضْ ــى َواأ� اأْمــ�ــضَ

�َضْمِلنا تَ�َضتَُّت  ــِرْف  ــْع نَ َلْ   ُ ْ
ــب ق ــا  يَ ــْول 8-  ــُق ـَـ�ــضْ ــاِرَم امْل ــضَّ ــ� ــى َغـــَمـــْدَت ال ــتَّ َح

اأْن بَــْعــِد  ــْن  ِم ُجــيـُـْوبـَـنـَـا  نَ�ُضقُّ  ِظْلنَا  ُذيـُـــــول 9-  ُذَراُه  يِف  ُر  ـــــــــرِّ ُنَ ـــا  ـــن ُك

َكاأننا ــْوِع  ُم ــدُّ ال كا�َضاِت  ــبُّ  ــُع َونَ ــْول10-  ــُم �ــضَ نـَــُعـــبُّ  ــِه  ــضِ ــ� ــِل َمْ ـــصِ  ـــ� اأُنْ يِف 

ع  وفيما يبدو كانت عالقُة اأبي الف�صل بهذا الفقيد متينًة، اإذ ل ينفكُّ يذكر البكاء والتَّفجُّ

موع فهي خارجٌة  على امللك اأكرث من الإ�صادِة بف�صائله، وتعداد مناقبه، فال �صبيل اإىل ردَّ الدِّ

من ح�صاِة قلٍب مفطور:
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نَْف�َضُه ُد  يُن�ضِ َفَظلَّ  البَُكاُء  ــِذَل  ُع ـــول11-  ـــبُ ـــْق َ ــــُد ُعــــــــْذَرُه امْل ــــهِّ ـــاً مُيَ ـــتَ ـــْي بَ

َمْطَلباً اأيْ�رَصُ  ْعِب  ال�ضَّ اجْلَُمْوِح  َردُّ  �َضِبْيال12-  ـــاَب  اأ�ـــضَ ـــْد  َق َدْمــــٍع  َردِّ  ـــْن  ِم

اعر حجم الكارثة الَّتي حلَّت باأهايل مملكة �رضوان،  ر فيها ال�صِّ مة الَّتي �صوَّ وبعد هذه املقدِّ

ِة، 
َّ
والفرو�صي جاعِة  بال�صَّ اعر  ال�صَّ ح�رضها  الَّتي  املناقب  تلك  الفقيد،  مناقب  تبيان  اإىل  انتقل 

ريان يف �صاحات الوغى، اإلَّ  ماح يف عهده على الطَّ
ِّ
، اعتادت الر

ِّ
 والفر

ِّ
فامللك كان دائَم الكر

ا  اأمَّ اأ�صنَِّتَها ون�صولها.  اأنَّها توانت وتقاع�صت بعد رحيل ربِّها، فما عادت تقوى على حمل 

ائم، فما عادت ت�صلح للقتال واملعارك؛ اإذ اإنَّ ال�صداأ قد عالها،  الأ�صنَُّة فقد اأعلنت احلداد الدَّ

اأ�رضبت  خني؛ فقد  عراء، والكتَّاب، واملوؤرِّ ال�صُّ بالنِّ�صبة لأقالم  اأطرافها. وكذلك الأمر  واأكل 

عن الكتابة احتجاجًا على رحيل �صانع الفتوحات والنت�صارات:

املََدى َدْرِك  َعْن  َق�رُصَْن  َماِح  للرِّ َما  ــْول؟14-  ــْوِلــهــنَّ ُفــ�ــضُ ــَل نُــ�ــضُ ــْم َوَراأيْــــــَن َح

َعــاِزمــاً ــَك  ــنَ َراأيْ اإَذا  ــنَّ  ُك َولَــَقــْبــُل  ــول15-  ــْدَن الــطُّ ــَف ــتَ ــضْ ــا� ـــَك َف ـــْولَ َعـــايـَــنَّ ُط

نََرى فَما  َحِديُْدهنَّ  ــَداَد  احْلِ لَِب�َص  ــال16-  ــْي ــِل َك ــــَداُه  �ــــضَ ــــْن  ِم ــنَــانــاً  �ــضِ اإلَّ 

َما  ُعْظِم  ِمْن  ــْت  َزَه ــالٌم  اأْق تَْبِكْيَك  ــال17-  ــْي ــضِ ـــَرًة َواأ� ـــْك ــْت ُفــتُــْوَحــَك بُ ــبَ ــتَ َك

َفانْتََقى  َمْدُحَك  َغا�َص  �ِضْعٍر  َجـــِزيْـــال18-َوبُُحْوُر  ـــاِم  ـــَظ ـــنِّ ال يِف  ُدّراً  ِمــْنــهــنَّ 

ن اأبي الف�صل من  دق، ودلَّت على متكُّ ابق باجلزالة وال�صِّ
َّ

فقد امتازت املعاين يف النَّ�صِّ ال�ص

، فقد ُعني بالنفعالت اّلتي ت�صدر عن عاطفٍة �صادقٍة، ت�صي بعميق ماأ�صاة  اأدوات هذا الفنِّ

ة، وهو اإىل جانب هذا وذاك اختار رويَّ  ور املوحية، والألفاظ املعربِّ ال�صاعر، ف�صاًل عن ال�صُّ

اعر يف نهاية كلِّ بيٍت يقول: )ل( لرحيل هذا امللك. والق�صيدة  م امل�صبعِة األفًا، وكاأنَّ ال�صَّ الالَّ

ٍع، وح�رضٍة،  يف جملتها اأقرب اإىل النَّْدِب منها اإىل التَّاأبني؛ اإذ �صيطر البكاء وما يرافقه من تفجُّ

اعر عن  ال�صَّ فيها  َث  الَّتي حتدَّ الأخرية  الأبيات اخلم�صة  الق�صيدة، ولول  واأ�صٍف، على معاين 

ملا  اعر،  ال�صَّ اأحُد خوا�صِّ  الفقيَد  اأنَّ  امع 
َّ

لل�ص ُل 
َّ
ُيخي اإذ  ندبًا؛  الق�صيدُة  ِت  َلُعدَّ امللك  ماآثر هذا 

اأظهره من عميق احلزن والأ�صى على رحيل امللك، ولعلَّ هذا الأمر هو الَّذي حدا باأبي الف�صل 

َد وفاة ملك �رضوان. 
ْ
اإىل العودة اإىل بغداد ُبَعي
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اأّما النَّ�صُّ الثَّاين الَّذي قيل يف تاأبني القا�صي الها�صمي يف حلب فلم ي�صل اإلينا منه اإلَّ اأربعُة 

ى  تلقَّ فقد  ابق، 
َّ

ال�ص النَّ�صِّ  منها يف  وا�صتقراراً  اأكرث هدوءاً  اعر  ال�صَّ فيهما عاطفة  تبدو  اأبياٍت، 

ة هذا اخلرب، ويت�صاءل  ُك ب�صحَّ كِّ هول، لذا راح ُي�صَ اعر نباأ وفاة هذا القا�صي ب�صيٍء من الذُّ ال�صَّ

جل 
َّ
، اأهو يرمي اإىل دعوِة النَّا�ص اإىل العطب والتَّهلكة، اأم هو حّقًا ينعى هذا الر عن حقيقة املَُخربِّ

:
)1(

العظيم الَّذي جمَع ُجلَّ الف�صائل؛ من جمٍد، و�رضٍف، واأخالٍق عاليٍة، و�صعٍة يف املكارم

ي َدَعْوَت اإل الْر َداِع 1-نَاِعي اأبي َجْعَفَر الَقا�ضِ اأْم  اأنْــــَت  ـــاٍع  نَ يـُـــْدَر  ــْم  ــَل َف َرَدى 

�رَصٍَف َوِمــْن  َمٍْد  ِمْن  الَْعِظْيَمنْيِ  ــاِع2-تَْنَعى  ـــْن بَ ــٍق َوِم ــْل ــنْيِ ِمــْن ُخ ــبَ ــْي ِح ــرَّ بــْعــَد ال

فون  اإنَّ رحيل هذا القا�صي خلَّف يف قلوب النَّا�ص كمداً وحزنًا �صديدين، لذا راحوا يخفِّ

موع علَّها تطفئ لوعة القلب املحزون: عن اأنف�صهم بذرف الدِّ

ـــْرَ بـَـاِكــيـَـٍة ــِق َعــْيــنــاً َغ ــْب ــْم تُ ــَل ــاًل َف ــه ُمـــْرتـــاِع 3-َم ــــْرَ  َغ ُفـــــــوؤَاداً  ـــَت  ـــَرْك تَ َول 

اْمتاَلأْت بَْعَدُه  ُعيُْوٍن  ]ِمْلَء[  كْاَن  ـــَمـــاِع4-َقْد  ـــاٍر َواأ�ـــضْ ـــَة اأبْـــ�ـــضَ ـــْزه ُحـــْزنـــاً َون

الواجب جتاه رجٍل ذي مكانٍة  اإلَّ بدافع  الأبيات  الف�صل مل ينظم هذه  اأبا  اأنَّ  يبدو  وفيما 

اإذ مل يظهر يف هذه الأبيات  اً على فقداِن عزيٍز اأو �صاحٍب؛  عًا وحت�رضُّ ٍة، ومل ينظمها تفجُّ
َّ
ديني

 الَّذي ظهر يف لميته الَّتي رثى فيها ملك �رضوان 
ُّ
، وال�صطراُب النَّف�صي

ُّ
ذلك التوقُّد العاطفي

باإظهار  اكتفى  اعر  ال�صَّ اأنَّ  الأبيات  هذه  يف  ل  املتاأمِّ يلحظ  اأخرى  جهٍة  ومن  جهٍة،  من  هذا 

د 
ِّ
ت ماآقيهم، حزنًا على �صي الَّذين َوِجَلْت قلوُبُهم، و�صحَّ النَّا�ص  ِة  تاأثري هذا احلدث على عامَّ

ابقة. بيد اأنَّ ا�صتخدامه 
َّ

 تاأثرَي احلدِث عليه مبا�رضًة كما فعل يف الق�صيدة ال�ص
ْ
جمال�صهم، ومل ُيظِهر

على  ِة 
َّ
ال�صوتي احلرِف  هذا  قْدِرِة  عن  ناهيك  ِه،  نف�صِ بانك�صار  يوحي  املك�صور،  العني  لرويِّ 

.
)2(

جالء معنى الفجيعِة وت�صويرها، لذلك كان رويُّ العني كثري ال�صتخدام يف �صعر الرثاء

ثاء مل يكن من املو�صوعات الأثرية عند اأبي الف�صل؛ اإذ مل ي�صل اإلينا ممَّا 
ِّ
 اأنَّ مو�صوَع الر

ُّ
واملهم

ا الثَّاين فقد  ل بحرارة العاطفة، و�صدق النفعال. اأمَّ ان؛ اتِّ�صم الأوَّ قاله يف هذا املجال اإلَّ ن�صَّ

اعر فيه اإىل تبيان ماآثر الفقيد،  غدت فيه العاطفُة اأقلَّ حرارًة، وعمقًا، و�صدقًا؛ اإذ ان�رضف ال�صَّ

يوان: ق )25(. )1( الدِّ

را�صة: 352. )2( ديوان �صعراء بني كلب، الدِّ
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ِة النَّا�ص. وتعداد مناقبه، واإظهار الأثر الَّذي تركه رحيله يف عامَّ

َة يف 
َّ
ويف احلقيقة ل ن�صتطيع اعتماداً على هذين النَّ�صني، اأن نتبنّي طريقة اأبي الف�صل الفني

ِة 
َّ
الإن�صاني الف�صائِل  ُز على  يركِّ كان  اعر  ال�صَّ اإنَّ  القول:  لكن ميكن  الغر�ص،  مثل هذا  معاجلة 

َرها قدامة بن جعفر يف غر�ص املْدِح، الَّذي ل يختلف يف حقيقِة الأمر عن 
َّ
الَّتي قر الأربعِة 

ثاء اإلَّ من حيث الألفاظ، لذلك قال قدامة: »ل ف�صل بني املدح والتَّاأبني اإلَّ يف اللَّفظ 
ِّ
غر�ص الر

 .
)1(

دون املعنى، فاإ�صابة املعنى به، ومواجهة غر�صه، هو اأن يجري الأمر فيه على �صبيل املدح«

اعر اأن يخلَط يف رثائه ما يدلُّ على اأنَّ املق�صود به ميت. ولكن يجب على ال�صَّ

7- احلنني:

عتني اثنتني متنازعتي النِّ�صبة بينه  مل ي�صْل اإلينا من �صعر اأبي الف�صل يف هذا الغر�ص �صوى مقطَّ

عتني  وبني القا�صي عبد الوهاب املالكي البغدادي، ومهما يكن من اأمٍر فاإنَّ كالًّ من هاتني املقطَّ

ق  اعر يت�صوَّ ا�صة؛ اإذ راح ال�صَّ
َّ
تتاألَّف من خم�صِة اأبياٍت ت�صفُّ عن عاطفٍة �صادقٍة، وم�صاعر جي

كريات الَّتي ُحفرت يف اأعماق قلبه،  با، ومواطن الذِّ ة، ويحنُّ اإىل مراتع ال�صِّ
َّ
اإىل الأهل والأحب

 ابتعد عن اأر�صه ودياره، على حّد تعبري 
ٍّ
فال �صبيل له اأن ين�صاها اأو يتنا�صاها، وهذا داأُب كلِّ حر

جل وطيب حمتده؛ اإذ قال: 
َّ
اأبي عمرو بن العالء الَّذي جعل من احلنني مقيا�صًا يقي�ص به كرم الر

اإخوانه،  متقدم  اإىل  قه  وُّ وت�صَ اأوطانه،  اإىل  حنيُنُه  غريزته.  جل، وكرم 
َّ
الر على حريِة  يدلُّ  »ممَّا 

. وهذا ما يبدو وا�صحًا يف �صعر اأبي الف�صل الَّذي اختلف 
)2(

وبكاوؤُه على ما م�صى من زمانه«

عراء يف هذا الغر�ص، فهو مل يحنَّ اإىل م�صقط راأ�صه فح�صب، بل حنَّ اإىل كلِّ بقعٍة  عن باقي ال�صُّ

وق  ك مكامن ال�صَّ
ِّ
ٌة من �صاأنها اأن حتر

َّ
نزل بها، وكان له فيها ذكرياٌت جميلٌة، ومواقُف عاطفي

ح ن�صبة الأبيات لأبي  يف قلبه، ولعلَّ هذا احلنني اإىل م�صارق الأر�ص ومغاربها هو الَّذي يرجِّ

ة يف ذلك احلني.
َّ
الف�صل، الَّذي طوى اأ�صقاع اململكة الإ�صالمي

املهم اأن ال�صاعر قد خال بنف�صه، وا�صرتجع يف �صاعِة �صفاٍء �صرية حياته، فاإذا بنف�صه حتمله 

)1( نقد ال�صعر �ص 102.

)2( زهر الآداب 3: 114.
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ات اللُّوؤلوؤ النَّفي�صة، اإثر 
َّ
اإىل تلك البقاع الَّتي نزل بها، فاإذا بدموعه تتناثر من اأجفانه وكاأنَّها حب

ها تاأثرياً يف نف�ص ال�صاعر، بل يف نف�ص كلِّ ذي قلٍب  موقٍف ُيَعدُّ من اأ�صعِب املواقِف، واأ�صدِّ

النُّفو�ص،  فرات، وتخ�صع  حُّ العربات، وت�صتعر الزَّ َ
ناب�ٍص؛ األ وهو موقف الوداع، حيث ُت�ص

:
)1(

وتنفطر القلوب الَّتي تاأبى اإلَّ البقاء اإىل جانب احلبيب

َداِئباً  َوالْــَغــْرِب  ِْق  ال�رصَّ ِبِذْكِر  اأَِهْيُم  ـــْرُب1-  َغ َول  ــالِد  ــِب ــْل ِل ٌْق  ــــرصَ � ـــَي  ِب َوَمــــا 

ـــًة َواأِحـــبَّ نـَــــاأَْت  ـــاً  ـــان اأْوَط ـــِكـــنَّ  َولَ ُب2-  اأ�ضْ ُعــهــْوَدهــُم  اأْذُكـــْر  َمتَى  ــْدُت  ــَق َف

َخَواِطِري يِف  ِذْكَراهُم  َخَطَرْت  اإَذا  ْطــُب3-  ــرَّ ــوؤُ ال لُ ــوؤْ ــلُّ ــَر ِمــْن اأْجـــَفـــايِنَ ال ــاثَ ــنَ تَ

�ُضْحَرًة ِط  بال�ضَّ ْعُت  َودَّ َمْن  اأنْ�َص  َوَلْ  ْكُب4-  الرَّ َوا�ْضتَْعَجَل  احْلَــاُدْوَن  َد  َغــرَّ َوَقــْد 

ــَو ُغــْربــٍة  ــْح ــٌر نَ ــاِئ ــاِن هـــَذا �ــضَ ــَف ــْي الَْقْلُب5- اأِل ــْدِرِه  �ــضَ َعــْن  �َضاَر  ُمِقْيٌم  َوهــَذا 

اعر نظمًا تقليديًّا؛ اإذ �صار على نهج الأوائل الَّذين اكتووا  عة الثانية فقد نظمها ال�صَّ ا املقطَّ اأمَّ

ال�صوُق  واأذاب  قلبه،  احلبُّ  فطر  قد  بدويًا  �صاعراً  الف�صل  اأبو  يبدو  وهكذا  جنٍد،  اإىل  حنينًا 

وحي، 
ُّ
ح�صا�صته، فها هو يحنُّ اإىل جنٍد موطن احلبِّ والهوى، وهو يف غمرة هذا ال�صموِّ الر

مان  ًا- متجاوزاً الزَّ
ّ
تهبُّ ن�صائم اخلزامى فتتغلغل يف اأعماقه، وتعبق يف م�صامه، وتنقله- روحي

ة، فت�صطرم 
َّ
ائحة نف�صها، ولكن ب�صحبة الأحب

َّ
 فيها الر

ُّ
واملكان اإىل تلك البقاع الَّتي كان ي�صم

:
)2(

وق يف جنباته، وتزيده وجداً على وجٍد نرياُن ال�صَّ

ــَدا َوْج َفبََكى  ــَمــى  َواحْلِ ــداً  َنْ ــَر  تـَـَذكَّ ــدا1-  َنْ َو�َضَقى  ــَمــى  احْلِ اهللُ  �َضَقى  ـــاَل  َوَق

يًَّة
َع�ضِ ــى  ــَزاَم اخُل ــَفــا�ــُص  اأنْ َوَحــيَّــتــُه  َوْجــدا2-  ــُه  لَ ــِدْيِ  ــَق ال ــَوْجــِد  الْ اإل  َفَهاَجْت 

ــَر لَــْوَعــًة ــَم َواأ�ــضْ ــْلــَوانــاً  ــاأَْظــهــَر �ــضُ َف ـــَدا3-  َوْق َوَقـــــَدْت  ــا  ــه ــْرَانُ ِن ــْت  ــئَ ــِف َط اإذا 

ُحْكَمها بَابََة  ال�ضَّ اأَْعــَطــى  ــُه  اأن َولَــْو  اأبْدى4-  الَّذي  َواأَْخَفى  اأْخَفى  الَِّذي  لأبَْدى 

ُه َقــدَّ يَــْفــِتــُل  ــْكــُر  والــ�ــضُّ ــُه  ــ�ــضَ اأنْ َولْ  َعقدا5-  ـــُدُه  ـــِق اأْع ــــْدُت  ِك ــنَّــى  ــثَ تَ َمــا  اإَذا 

وحي، ل تقلُّ 
ُّ
ة عن مدى انفعال قائلها النَّف�صي، وارتقائه الر ت بقوِّ فهذه الأبيات الَّتي عربَّ

يوان: ق )ب(.  )1( الدِّ

يوان: ق )هـ(. )2( الدِّ
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:
)1(

روعًة وجماًل عن اأبيات املجنون )ت 68هـ( الَّتي يحنُّ بها اإىل جند واإىل طيب ترابها

ـنــي اأنَـّ ـــَت  ـــْي لَ ـــا  ـــيَ َف ـــــٍد  َنْ اإل  ــِداأِحــــــنُّ  َنْ ــَوى  ه ــْن  ِم ــْلــَواِنــِه  �ــضُ َعَلى  �ُضِقْيُت 

ــا ــه ــَراِب تُ َوِطــــْيــــُب  ـــــٌد  َنْ ـــَذا  ـــبَّ َح الَْعهِداأل  َعَلى  َنْــٌد  ــاَن  ك اإْن  واأْرَواُحـــهـــا 

:
)2(

ًة وعذوبًة؛ اإذ قال وهي حتاكي اأي�صًا اأبيات ابن الدمينة )ت 130هـ( الَّتي تفي�ُص رقَّ

ــِد َنْ ــْن  ِم ِهــْجــِت  َمتَى  َنْــٍد  بَا  �ضَ يا  َوْجدياأل  َعَلى  َوْجــداً  َم�رْصَاِك  َزاَديِن  لََقْد 

َحى ال�ضُّ َرْونَـــِق  يِف  ـــاُء  َوْرَق َهتََفْت  ــِداأاإْن  نْ ــرَّ ــاِت ِمـــَن ال ــبَ ــنَ ـــَ�ٍ َغــ�ــصِّ ال َعــَلــى َف

تَُكْن َوَلْ  ــَولــْيــُد  الْ يَْبِكي  َكَما  تُْبِديبََكْيَت  تَُكْن  َلْ  الَّـــِذْي  ــَت  ــَديْ َواأبْ َجِلْيداً 

عراء الأَُول  واأخرياً ميكن القوَل: اإنَّ غر�ص احلنني عند اأبي الف�صل مل يكن خمتلفًا عنه عند ال�صُّ

ق اإىل  الَّذين باعدت الأيام بينهم بني اأوطانهم وذويهم؛ فكانت اأ�صعارهم خليطًا ما بني التَّ�صوُّ

يار، والأوطان، وبني احلزن املمزوج باآلم البعاد، لذا تولَّدت يف اأ�صعارهم نغمٌة  الأهل، والدِّ

عر اأكرث  ٍة �صادقٍة، تخرج من ح�صاِة قلٍب مكلوٍم، وهذا ممَّا يجعل ال�صِّ
َّ
م�صحونٌة بطاقات عاطفي

ا الَّذي يخرج من  ي؛ لأنَّ ما يخرج من القلب يقع يف القلب، اأمَّ نًا يف قلب املتلقِّ تاأثرياً ومتكُّ

اللِّ�صان فال يتجاوز تاأثريه الآذان.

8- ال�ضكوى:

رين الَّذين  مل ي�صتِك اأبو الف�صِل من الهرِم وما يرافقه من عجٍز وك�صل؛ اإذ مل يكن من املَُعمَّ

ا �صكواه فلم  تني من عمره. اأمَّ
ِّ

ابعِة وال�ص
َّ

امتدَّ بهم الزمن، وطال بهم الأمد، فقد مات يف ال�ص

يب  يب الَّذي غزا راأ�صه قبل اأوانه، واألب�صه لبو�صًا ل ينا�صبه. فها هو يبنيِّ اأنَّ ال�صَّ تكن اإلَّ من ال�صَّ

ثوب  واألب�صه  والتَّ�صابي،  باب  ال�صَّ ثوب  عنه  فخلع  مبكرٍة،  �صٍن  اأتاه يف  اإذ  �ص حياته؛  نغَّ قد 

باب وما يرافقه من تهتٍك  احلكمة والوقار، يف الوقت الَّذي ما تزال نف�صه مفعمًة بحبِّ ال�صَّ

)1( ديوان جمنون ليلى 112- 113.

)2( ديوان ابن الدمينة، حتقيق: اأحمد راتب النفاخ، مكتبة دار العروبة، م�رض- القاهرة، �ص 85.
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:
)1(

وت�صاٍب؛ فقد قال

ثــْوبــاً  ــْيــُب  الــ�ــضَّ ــايِن  ــ�ــضَ َك اأْن  َّــــا  َومَل ــاِب1-  ــيَ ــث ال تـَــْغـــيـــِر  ــــــَت  َوْق ــــُك  يَ َوَلْ 

ِفــْيــهــا ــُص  ــ� ــْف ــنَّ َوال ــًة  ــَل ــْف َغ اأتَـــــايِن  ــي2-  ــاِب ــضَ ــ� ــتَّ ـــِل ال ـــْي ـــاِب ـــَق ـــا ِمــــن َع ـــايَ ـــَق بَ

ٌ ْ
ــر نـَـ�ــضِ َغــ�ــصٌّ  �َضْبيبَِتي  ــُن  ــضْ ــ� َوُغ ـــبـَــاِب3-  الـــ�ـــضَّ ــــــاِء  َم اإَل  ــــاأٌ  ــــَم َظ ـــــِه  ِب

ائم، فعمد اإىل نتف  باب الدَّ  مبظهر ال�صَّ
َ
يخوخة، ليظهر لذا حاول اأبو الف�صل اإخفاَء ر�ُصِل ال�صَّ

:
)2(

ما �صاَب من �صعرِه، ولكنَّه عبثًا يحاول، فكلما نتَف طاقًة، ُعِو�َص عنها طاقتني

ــبـَـاِبــي �ــضَ  
َّ
َعــَلــي ــْت  ــ�ــضَ ــغَّ نَ ــٌة  ــبَ ــْي �ــضَ َواِن1-  ــــــْرَ  َغ نـَــْتـــَفـــهـــا  ـــْدُت  َفـــتَـــَعـــمَّ

ــْت ــابَ َونَ املـَــَكـــاِن  ــَد  ــْن ِع ــْت  ــاَم ــاأَق َف ــاِن2-  ــتَ ــاَق ـــا َط َه ـــْرِ ــي ِمــــْن َغ ــِف ــْت ِعـــْنـــَد نَ

اِبي التَّ�ضَ لـَـَعــْمــُر  ــَذا  ه ـــاَذا  َم ــْلــُت  ُق ـــاِن3-  ـــ�ـــضَ ـــَد احْلِ ـــْن ــي اأَجــــــلُّ ِع ــاِب ــبَ ــضَ ــ� لَ

ْلـ ِلل�ضُّ �ْضِم  الرَّ ِمــَن  َجــَرى  َفاأَجابَْت  ــــاين4-  ـــَل اجَل ـــْث اِء ِم ـــاِن اأخـــــُذ الـــــــَبَ ـــَط ـ

تـَـْذ ــال  َف ــاِء  ــَف اجلَّ يِف  اْزَدْدَت  ـــاإِن  َف ـــــَواين5-  ــَك َمـــْع اإْخ ــْي ــَل ـــي َع ـــُدوِم ُكـــْر ُق

با،  بيبِة وال�صِّ  منه، لذا خلع ثوَب ال�صَّ
َّ
اعر لالأمر الواقع؛ اإذ ل مفر وفيما يبدو قد اأذعن ال�صَّ

:
)3(

ع ثوَب احِللم والوقار، وعمل جاهداً على عدم تدني�صه باخلطايا والعيوب، فقد قال وتدرَّ

اِهي يُ�ضَ ــا  َم ــي  ــنِّ ِم ــا�ــُص  ــنَّ ال َوَراَم  ــي 4-  ــاِب ــَط ِخ اأْو  ـــايِل  ـــَع ِف يِف  ــي  ــِب ــْي ــضِ ــ� َم

اِبي التَّ�ضَ ــِل  َو�ــضْ َعلى  ــــِدْم  اأُْق َوَلْ  ِبـــَعـــاِب5-  ـــــُه  اأَُدنِّـــــ�ـــــضَ اأْن  ـــــَة  ـــــاَف خَمَ

الَّتي حتثُُّه دائمًا  املنبعثة من مقل املحبوب،  رة 
ِّ
املتكر عوات  الدَّ اعر تلك  ال�صَّ لذلك رف�ص 

:
)4(

باب املن�رضمة. فقال على التَّهتُّك والتَّ�صابي، والعودة اإىل اأيام ال�صَّ

ــبـَـا الــ�ــضِّ نـَــْحـــَو  َعــْيــنَــاَك   
َ
َدَعــْتــنــي ــاَعــْه1-  �ــضَ ُكـــــلِّ  يِف  ُر  ــــرَّ ــــَك يُ ـــــــاًء  ُدَع

ْيِب امْلَ�ضِ ــْذُر  ُع  - َوَحقَِّك   - ــْول  َولَ ــاً َوَطـــاَعـــْه2-  ــَع ــْم ــَك: �ــضَ ــْي ــنَ ــْي ــَع ــُت ِل ــْل ــُق لَ

يوان: ق )7(.  )1( الدِّ

يوان: ق )44(. )2( الدِّ

يوان: ق )7(. )3( الدِّ

يوان: ق )ي(. )4( الدِّ

Abi_elFadl_Book.indb   290 18/5/10   11:17 AM



291

فال�صيب الَّذي عال راأ�ص اأبي الف�صل كان رادعًا وزاجراً، منعه من التَّهتُّك والتَّ�صابي، ولعلَّ 

اأنَّه مل يكن  فلو  الوقار؛  اعر من ثوب  ال�صَّ ي  ت�صكِّ الَّذي يقف خلف  ئي�ص 
َّ
الر بب 

َّ
ال�ص هذا هو 

:
)1(

متجلببًا به، لأقدَم على الو�صال من دون اأدنى حرج؛ فها هو يقول يف مو�صٍع اآخر

َفرَتَكتُها ــٌة  َفــْر�ــضَ اأْمــَكــنـَـْتــِنــي  ـــْم  َوَك ـــِر بــاحِلــْلــِم3-  ـــَوقَّ ُ ــْيــِب امْل ـــَن الــ�ــضَّ َحــيَــاًء ِم

راِفاًل ِبْيبَِة  ال�ضَّ ــْوِب  ثَ يِف  ُكْنُت  ــْو  َولَ ــي4-  ــْزِم ــا َع ــه ــِت ـــاِن َزلَّ ـــيَ ــى اإتْ ــَل ــحَّ َع ــ�ــضَ لَ

اإليه،  بالن�صبة  بة 
َّ
حمب غري  جديدٍة  مرحلة  اإىل  انتقاٍل  من  به  حلَّ  ما  اعر  ال�صَّ ين�صى  ولكي 

وام، من غري اأن يبايل  هباء، يحت�صيها على الدَّ قيب املوقَّر، كان يلجاأ اإىل ال�صَّ
َّ
وليتجاهَل ذاك الر

ه اأو ي�صينه، ردَّ ذلك اإىل تاأثري اخلمرة، فال يدع يف ذلك جماًل 
ُ
بت�رضُّفاته، فاإذا ما �صدر منه ما يعيب

:
)2(

للعتب اأو اللَّوم

اأُبـَــــايِل  ــا  ــَم َف املـُـــــَداَم  ــــُت  ــــَداَوْم َف ـــَواِب6-  �ـــضَ ــــْن  َع ــى  ــطَّ ــَخ تَ اإِْن  ـــايِل  ـــبَ ِب

ــاً ــْوم يَ يِفَّ  ــاِبــي  الــتَّــ�ــضَ ــَر  ــه َظ ــــاإْن  َف اِب7-  َ ـــ�ـــرصَّ ــى ِفـــْعـــِل ال ــَل اأََحــــْلــــُت ِبــــِه َع

يِب تارًة، وب�رضب املدام  ُ كيف حاول اأبو الف�صل الفرار من واقعه، بنتِف ال�صَّ نيَّ
َ
وهكذا ُيَتب

تارًة اأخرى من دون ما جدوى، لذا كان عليه القبول بالواقع والر�صى به، من دون متلمل اأو 

ها، وي�صون ال�صيب الَّذي زيَّنه باحللم والوقار، كما  تذّمر، فعليه اإذاً اأن يعطي هذه املرحلة حقَّ

بابة والتَّ�صابي. ها يف ال�صَّ اأعطى مرحلَة ال�صباب حقَّ

ويف نهاية املطاف ل بدَّ من الإ�صارة اإىل اأنَّ اأبا الف�صل كان ربيَب بيِت علٍم واأدب، و�صليَل 

اأ�رضٍة عريقٍة كانت حمجَّ الكثريين من طالب العلم، وهو فوق هذا وذاك رجُل �صيا�صٍة وعلٍم 

ورة اأن يكون متهالكًا، واقعًا  الطني، لذا لي�ص بال�رضَّ
َّ

واأدب، له مكانُته املرموقُة يف بالطات ال�ص

ه، كما اأ�صار اإىل ذلك، بل الراجح 
ِّ
يف حبِّ الغلمان، مدمنًا على اخلمِر الَّتي تذهب بعقله ولب

ف، ويعدُّ هذا الأمر �صائعًا عند العلماء، 
ُّ
ف والتظر اأنَّه مل يطرق هذه الأبواب اإلَّ من قبيل التَّلطُّ

والفقهاء؛ اإذ كثرياً ما جند اأنَّ عاملًا فقيهًا ا�صتهر بزهده وورعه، يطرق هذه الأبواب من قبيل 

التَّقليد الفنِّي ل غري.

يوان: ق )40(. )1( الدِّ

يوان: ق )7(. )2( الدِّ
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اأنَّه كان للمجتمع دوٌر بارٌز يف �صيوع مثل هذه الأغرا�ص يف �صعر اأبي الف�صل  ول غرَو 

؛ حيث �صاعت هذه الفنون وازدهرت ازدهاراً 
ِّ
و�صعر غريه ممَّن عا�صوا يف ظلِّ احلكم البويهي

ل بالغلمان، وو�صف اخلمر وجمال�صها، حتَّى غدت هذه الأغرا�ص  َّما التَّغزُّ
منقطع النَّظري، ول�صي

ة، اأو 
َّ
ة، اأو العلمي

َّ
يني ِة، اأو الدِّ

َّ
اً بغ�صِّ النَّظر عن مكانتهم ال�صيا�صي

َّ
عراء طر ميدانًا يتناف�ص فيه ال�صُّ

ة يف 
َّ
را�صة عند احلديث عن احلياة الجتماعي ة. وهذا ما ُذكر تف�صياًل يف بداية هذه الدِّ

َّ
الأدبي

.
ِّ
ظلِّ العهد البويهي

اأنَّ  اإىل  اأبي الف�صل، من املنا�صب الإ�صارة  ال�صعريَّة عند  ويف نهاية احلديِث عن الأغرا�ِص 

عراء؛  اأ�صلوب اأبي الف�صل يف تناول مثل هذه الأغرا�ص ل يختلف عن اأ�صلوب من �صبقه من ال�صِّ

ًا مل�صرية 
ّ
طبيعي امتداداً  �صعره  امل�صمون. فكان  اأم من جهة  كل  ال�صَّ اأكان ذلك من جهة  �صواٌء 

الَّتي من �صاأنها اأن  ة 
َّ
ُيْلَمْح يف �صعره تلك القفزة الفني ويل، فلم   عرب تاريخه الطَّ

ِّ
عر العربي ال�صِّ

عر ذروة ن�صوجه  ُزه عن اأ�رضابه يف ذلك الع�رض، الَّذي بلغ فيه ال�صِّ
ِّ
تطبع �صعره بطابٍع خا�صٍّ متي

. بيد اأنَّه ل بدَّ من التَّذكري يف هذا املوطن باأنَّ �صياع معظم اإنتاج اأبي الف�صل 
ِّ
وازدهاره الفني

ًة، لذا قد يكون 
َّ
ة �صواًء اأكانت معنويًة اأم لفظي

َّ
الأدبي، قد َحَجَب عنَّا الكثري من ظواهره الفني

اإىل  العربي  عر  ال�صِّ تدفع حركة  اأن  �صاأنها  الَّتي من  ة 
َّ
الفني الإ�صهامات  العديد من  جل 

َّ
الر لهذا 

ن من العثور على تلك الأ�صعار املفقودة.  الأمام، بيد اأنَّ هذا الأمر يبقى معلَّقًا اإىل اأن نتمكَّ
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اخلامتة

لبدَّ يل يف هذا املوطن من جمع ما انبثَّ من اأفكار يف اأثناء هذا البحث، بدءاً من الق�صم 

اعر والع�رص الَّذي يعي�ص فيه،  را�شة، ونظراً لالرتباط الوثيق بني ال�شَّ ل الَّذي خ�ش�شته للدِّ الأوَّ

 جوانب احلياِة 
َّ
ًة، اأعر�ص من خاللها اأهم

َّ
َل منها ملحًة تاريخي فقد اآثرت اأن اأجعَل الف�صل الأوَّ

البغداديُّ يف  الف�صل  اأبو  اآنذاك. فقد عا�ص  ِة 
َّ
ِة، والثقافي

َّ
ِة، والقت�صاديَِّة، والجتماعي

َّ
يا�صي

ِّ
ال�ص

الفرتة الواقعة ما بني عامي 383- 455هـ، اأي اأنَّه ق�صى معظم حياته يف ظلِّ حكم البويهيني، 

اخلا�صعة  الأرا�صي  معظم  على  �صيطرتهم  ب�صط  من  قليلة  �صنواٍت  غ�صون  يف  نوا  متكَّ الَّذين 

ِة، بل امتدَّ �صلطانهم اإىل بغداد حا�رضة اخلالفة اآنذاك، و�صار الأمر لهم 
َّ
لنفوذ اخلالفة العبا�صي

عًة باأيدي 
ِّ
نوا من �شحب الب�شاط من حتت اأقدام اخللفاء العبا�شيني الَّذين غدوا اأداًة طي بعدما متكَّ

اتهم و�صهواتهم، وان�صغلوا عن ت�رضيف اأمور  اُم اجلدد اإىل ملذَّ البويهيني. وهكذا ان�رضف احلكَّ

ِة والقت�صاديَّة. ومل تكن الأحوال 
َّ
ى اإىل تدهور الأو�صاع ال�صيا�صي عية، وهذا ما اأدَّ

َّ
ولة والر الدَّ

دي الجتماعي والأخالقي ذروته يف ذلك  دي، بل بلغ الرتَّ ُة مبعزٍل عن ذلك الرتَّ
َّ
الجتماعي

َمُة الرئي�صُة للمجتمع اآنذاك هي امليُل اإىل الق�صف، واخلالعة، واملجون، 
ِّ

العهد؛ اإذ غدت ال�ص

اأم  ِة  اخلا�صَّ عند  ذلك  اأكان  �صواًء  �صورها،  ب�صتَّى  هوات  وال�صَّ ات  امللذَّ وراء  ائم  الدَّ عي 
َّ

وال�ص

ُف عنهم وطاأة الفقر، و�صظف العي�ص.  �ٍص يخفِّ ِة، الَّذين ما انفكوا يبحثون عن ُمَتَنفَّ عند العامَّ

ًا، 
ّ
�صيا�صي الإطالق،  على  ِة 

َّ
العبا�صي اخلالفة  عهود  اأقبح  من  باأنَّه  العهد  ذلك  َف  ُو�صِ هنا  ومن 

ًا.
ّ
واقت�صاديًّا، واجتماعي

ولكن مل يكن الأمر كذلك فيما يتعلَّق باجلانِب الثَّقايفِّ الَّذي بلغ اأوَج ازدهاِرِه وناِئِه، فقد 

بغداَد حا�رضِة  اإىل جانب  فكان  الواحدِة،  ِة 
َّ
الإ�صالمي ولِة  الدَّ احل�صاريَّة يف  العوا�صم  دت  تعدَّ

وغزنة،  وبخارى،  وجرجان،  و�صرياز،  واأ�صبهان،  ّي، 
ّ
الر مثل:  اأخرى  حوا�رض  اخلالفِة 

وطليطلة،  قرطبة،  مثل:  الأندل�ص  حوا�رض  ذلك  اإىل  اأ�صف  والقاهرة،  والقريوان  وحلب، 

عراء،  واإ�صبيلية، وغريها من العوا�صم الَّتي تناف�ص اأمراوؤها على تقريب العلماء، والأدباء، وال�صُّ

Abi_elFadl_Book.indb   293 18/5/10   11:17 AM



294

عوا  اء، واملنجمني، واأغدقوا عليهم الهبات والأعطيات، ف�صجَّ
َّ
والفال�صفة، واملهند�صني، والأطب

 
ِّ
هبي الذَّ بالع�رض  الع�رُض   ذلك 

َ
ي �ُصمِّ الأمام، حتَّى  اإىل  الفكريََّة، ودفعوا عجلتها  بذلك احلركَة 

ِة ن�صاأ �صاعرنا اأبو الف�صل البغداديُّ يف ظلِّ اأ�رضٍة 
َّ
ِة. ويف جلبة هذه احلركِة العلمي

َّ
للثقافة العربي

ما العلم 
َّ
اين من طالب العلم، ول�صي ا�صتهرت بالعلم والأدب، وكانت مق�صَد القا�صي والدَّ

عي؛ من فقٍه، وتف�صرٍي، وحديٍث، وغري ذلك من العلوم. ال�رضَّ

ع ال�صل�صلِة الَّتي انحدر 
ُّ
اعر، وقد ا�صتطعت تتب ا الف�صل الثَّاين فتحدثت فيه عن ن�صب ال�صَّ اأمَّ

بري: »ما وجْدَنا يف ِعْلِم  منها، اإىل اأن و�صلت اإىل معدِّ بن عدنان الَّذي قال فيه عروة بن الزُّ

الف�صل،  اأبي   ب�صطت احلديث عن حياِة 
َّ
ثم  .

)1(
بِن عدناَن« ْعِر �صاعٍر ما وراَء معدِّ  �صِ َعامٍل ول 

الَّتي حلَّ فيها؛ فكانت املرحلة الأوىل )املرحلة  تبعًا لالأماكن  مُتَها ثالَث مراحَل 
َّ

اأن ق�ص بعد 

البغداديَّة: 388– 410هـ( من اأكرث املراحل غمو�صًا يف حياته؛ اإذ ل ب�صي�ص نوٍر فيها، ما خال 

ذكر تاريخ ولدته، وخرب خروجه من بغداد وهو يف الثانية والع�رضين من عمره بعيد وفاِة اأبيه، 

ة: 410– 439هـ( خرياً من 
َّ
اإثر خالٍف بينه وبني اإخوته. ومل تكن املرحلة الثانية )املرحلة امل�رضقي

َة، وحلَب، 
َّ
ل فيها ما بني املعر الأوىل من جهة اأخباره واأ�صعاره، فاأخبار هذه املرحلة الَّتي َتَنقَّ

ربنَد، وبغداَد، تكاد تكون معدومة، وكذلك اأ�صعاره ما خال  وني�صابوَر، وغزنَة، والهنَد، والدَّ

ذرات املبثوثة هنا وهناك، والَّتي ل ت�صيء �صوى جوانب جّد ي�صرية من �صريته. بع�ص ال�صَّ

مراحل حياته جالًء وو�صوحًا،  اأكرث  من  439– 455هـ(  ة: 
َّ
املغربي )املرحلة  كانت  واأخرياً 

 
ِّ
نهاجي  القائِم باأمر اهلل، اإىل املعزِّ بن بادي�ص ال�صَّ

ِّ
ا�صي

َّ
فقد خرج من بغداد �صفرياً للخليفِة العب

باإعادة  الفاطميني، ورغب  نبذ دعوة  الَّذي  املغرب،  بالد  القريوان وما والها من  �صاحب 

ع املعزُّ والقريوانيون معه مرارَة الهزمية، فقد اأر�صل 
َّ
غبة جتر

َّ
اخلطبة خلليفة بغداد. واإزاء هذه الر

تها،  برمَّ فاأحرقوها  القريوان  اإىل  ة 
َّ
الهاللي العرِب  قبائل  العبيدي �صاحب م�رض  باهلل  امل�صتن�رض 

اد، ثم اإىل دانيَة، وبعدها  وهذا ما دفع اأبا الف�صل اإىل مغادرتها اإىل �صو�صة، ومنها اإىل قلعة حمَّ

 به الأمر يف كنف املاأمون بن ذي النُّون �صاحب ُطليطلة، الَّذي اأكرم 
َّ
ة، واأخرياً ا�صتقر

َّ
اإىل بلن�صي

اعر، واأجزل عطاءه. مثوى ال�صَّ

)1( اأمايل اليزيدي �ص 79.
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 وقفت وقفًة موجزًة عند �صيوخ اأبي الف�صل، وتالمذته، وا�صتعر�صت اأقوال العلماء فيه، 
َّ
ثم

اعر من �صيا�صٍة، واأدٍب، و�صعٍر، وفقٍه،  فخل�صت يف نهاية الف�صل الثاين اإىل تاأكيد ما برز فيه ال�صَّ

معتمداً على التَّحليل تارًة، وعلى اأخباره واأ�صعاره تارًة اأخرى.

وقد  الف�صل،  اأبي  �صعر  يف  ِة 
َّ
اللَّفظي واهر  الظَّ عن  للحديث  الثَّالث  الف�صل  وخ�ص�صت 

عريَِّة، فراأيت اأنَّ اأبا  ل منها عن منهج بناء النُّ�صو�ِص ال�صِّ تناولت اأموراً ثالثًة؛ حتدثت يف الأوَّ

ِة، ومعظم الأحيان كان 
َّ
العربي التَّقليدي للق�صيدِة  يتَِّبُع املنهَج  الف�صل كان يف بع�ص الأحياِن 

عِة الَّتي ل تزيد على �صتَِّة اأبياٍت، وهذه هي  يتخلَّى عنه، يف حني غلب على �صعِرِه منهُج املقطَّ

ثت فيه عن اجلانب  ا الأمر الثَّاين فتحدَّ عري العربي. اأمَّ املناهج الثالثة املتَّبعة يف بناء النَّ�ص ال�صِّ

ة املعتمدة على الوزن والقافية، فقد 
َّ
ا املو�صيقا اخلارجي ؛ اأمَّ

ِّ
اخلي  والدَّ

ِّ
ِه اخلارجي

ْ
ي  ب�صقَّ

ِّ
املو�صيقي

عر  وقفت على البحور الَّتي نظم عليها �صعره، فراأيت اأنَّه نظم على َع�رْضِة اأبحٍر من بحور ال�صِّ

 ،
ُ
والوافر يع،  وال�رضَّ والب�صيط،  والكامل،  ويل،  )الطَّ على  النَّظم  من  اأكرث  ولكنَّه  ع�رض،  ال�صتَّة 

اأي�صًا  وقفت  وقد  ًة.  عامَّ عر  ال�صِّ بحور  يف  عليها  النَّظم  َكرُثَ  الَّتي  البحور  وهي  واخلفيف(؛ 

حافات والعلل الواردة يف �صعره، فوجدت اأنَّه مل ُيْكرِثْ من ولوج اأبوابها؛ اإذ بلغ   الزِّ
ّ
على اأهم

ها  جمموعها �صتََّة ِزَحاَفاٍت و�صتَّ علل، وهي يف معظم تلك املوا�صع مل تكن م�صتكرهًة، ميجُّ

بع، وينبو عنها الّذوق، بل كانت ر�صيقًة م�صتح�صنًة، ويف بع�ص املوا�صع كانت اأح�صن من  الطَّ

 باإيقاعاٍت ُتْغِني مو�صيقاه، وت�صفي عليه م�صحًة 
َ
ْعر الأ�صل واأجمل؛ اإذ ا�صتطاعت اأن ترفَد ال�صِّ

ُع، 
ْ
ب الطَّ ه  رتيبًا ميجُّ اإيقاعًا  ُة 

َّ
وتي ال�صَّ املقاطُع  ُر 

َّ
تتكر فال   ، النُّفو�َصِ ُتْطِرَب  اأن  �صاأنها  من  ًة 

َّ
جمالي

وت�صاأُمُه الأذُن.

ا القوايف فقد كان اأبو الف�صل �صديد العتناء بها، فلم اأجد فيها عيبًا من �صاأنه اأن يخد�َص  اأمَّ

بع، فقد خال �صعره من عيوب القافية با�صتثناء عيب )�صناد احلذو( و)�صناد  مع، اأو يوؤذي الطَّ
َّ

ال�ص

ة، كان لبدَّ يل من وقفٍة ي�صريٍة على احلروف 
َّ
اأمتِّم درا�صة املو�صيقا اخلارجي التَّوجيه(. ولكي 

ِة اللَّيَنِة الَّتي ترُفُد 
َ

ِل�ص
َّ

الَّتي اتخذها روّيًا لأ�صعاره، فوجدت اأنَّه اأكرَث من ا�صتخداِم احلروِف ال�ص

ِويِّ عنده �صهلَة املخارِج مثل: 
َّ
ٍَة للنُّفو�ِص، فكانت معظُم حروِف الر

ب
َّ
 مبو�صيقا ر�صيقٍة حمب

َ
عر ال�صِّ
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ِم، والنُّون(، يف حني جتنََّب قدر امل�صتطاع احلروَف الوعرَة املعتا�صَة الَّتي  اِء، والالَّ
َّ
)الباِء، والر

اد،...( وغري ذلك من  اي، وال�صَّ ال،و الزَّ اء، والثَّاء، والذَّ ْعِر مثل: )الظَّ ُح ا�صتخداُمَها يف ال�صِّ
ُ
َيْقب

احلروف الَّتي ي�صعب النَّظم عليها.

ًة 
َّ
ة الَّتي اأ�صفت على �صعره مو�صيقا داخلي

َّ
 ر�صدُت بعد ذلك عدداً من العنا�رض املو�صيقي

َّ
ثم

عريَّ جماًل وبهاًء، وتك�صبه حالوًة وطالوًة؛ لأنَّها ترفُد مو�صيقاه  من �صاأنها اأن تزيَد النَّ�صَّ ال�صِّ

التَّ�صدير،  ها  اأهمِّ من  فكان  الأذَن،  وُتْطِرُب   ،
َ

النَّف�ص تريُح  ٍة 
َّ
خفي داخليٍة  مبو�صيقا  َة 

َّ
اخلارجي

ديد، واملوازنة، والتَّ�رضيع، واجلنا�ص، ولزوم ما ل يلزم. والرتَّ

وكان الأمر الثالث يف هذا الف�صل هو درا�صة اجلانب اللُّغوي والنَّحوي، ويف هذا اجلانب 

الثاين عن  اللُّغِة يف �صعره، ويف  ل عن م�صاألة غريِب  اأمرين رئي�صني: حتدثت يف الأوَّ تناولت 

مدى ت�رضُِّفِه يف القواعد النَّحويَّة واأبنيِة الألفاظ. فظهر اأنَّه مل يكن من اأ�صحاب الغريب؛ اإذ مل 

ا م�صاألة التَّ�رضف بقواعد اللُّغة  د ح�صد الألفاظ الغريبة الَّتي من �صاأنها اأن حتجب املعنى. اأمَّ يتعمَّ

ائِر  الَّتي اأجازها العلماء، وجعلوها �صمن باب ال�رضَّ واأبنية الألفاظ، فلم تخرج عن القواعد 

د، و�رضف ما ل ين�رضف، وت�صكني  عريَّة؛ مثل حذف همزة ال�صتفهام، وتخفيف امل�صدَّ ال�صِّ

 اإىل 
َّ
اعر اإذا ما ا�صطر ائِر الَّتي يلجاأ اإليها ال�صَّ اكن، وغري ذلك من ال�رضَّ

َّ
ك، وحتريك ال�ص

ِّ
املتحر

اإقامة الوزن، اأو القافية.

واهر املعنويََّة الَّتي كان اأبرزَها و�صوح املعاين، وبعدها عن  ابع در�صُت الظَّ
َّ
ويف الف�صل الر

اعر عن الألفاظ الغريبة الَّتي من  ها: ابتعاد ال�صَّ ة اأموٍر؛ اأهمُّ التَّعقيد. وقد �صاعد على ذلك عدَّ

�صاأنها اأن حتجَب املعنى كما هو احلال عند اأ�صحاب الغريب؛ ومن ذلك اأي�صًا اعتماده على 

ِة الَّتي ت�صهم يف َجالء املعنى، واإي�صاحه، وتقريبه من ذهن املتلقي. وقد اتَّ�صمت 
َّ
ور البياني ال�صُّ

ِة املحيطة به، وتارًة اأخرى 
َّ
ها من البيئِة احل�صي ِدها؛ فتارًة كان ي�صتمدُّ ِعها وتعدُّ ور بتنوُّ هذه ال�صُّ

املتعَة  ق  قِّ وحُتَ جهة،  من  املعنى  اأبعاد  تك�صف  جديدٍة،  �صوٍر  لبتكاِر  خياَلُه  فيها  ُيْعِمُل  كان 

التَّ�صوير  اإىل  باللُّجوء  الف�صل  اأبو  يكتِف  ومل  اأخرى.  من جهٍة  ي  املتلقِّ عند  َة 
َّ
واجلمالي َة 

َّ
الأدبي

البياينِّ- من ت�صبيٍه، وا�صتعارٍة، وكنايٍة- لتو�صيح معانيه فح�صب، بل اتَّكاأ اأي�صًا على اأ�صاليَب 
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ناِت املعنويَِّة الَّتي 
ِّ

ُف باملح�ص
َ
اأخرى ل تقلُّ �صاأنًا عن علم البيان يف العمل الأدبي؛ وهي ما ُيْعر

باق، واملقابلة، والتَّورية، وجتاهل العارف،   حالوًة وطالوًة؛ كالطِّ
َ
عر َب ال�صِّ من �صاأنها اأن ُتْك�صِ

بعفويتها  الف�صل  اأبي  �صعر  يف  امتازت  الَّتي  الفنون  من  ذلك  وغري  والتَّق�صيم،  والتَّ�صكيك، 

هذا  ختمت  وقد  نعة،  ال�صَّ �صعراء  عند  نراه  الَّذي  والتَّ�صنُّع  التَّكلُّف  عن  وبعِدها  ور�صاقتها، 

ل على معاين  املقام الأوَّ اتكاأ يف  اأّنه  الف�صل باحلديث عن م�صادر معانيه املختلفة، فوجدُت 

هنا  تناثرت  الَّتي  ة 
َّ
الإ�صالمي املعاين  بع�ص  على  واأخرياً  التَّاريخ،  حوادِث  على   

َّ
ثم ابقني، 

َّ
ال�ص

اعر مل يكن  نت اأنَّ ال�صَّ
ِّ
وهناك بني دفَّتي ديوانه، وقد جلاأ يف بع�ص الأحياِن اإىل التَّ�صمني. وقد بي

مبعزٍل عن عملية التاأّثر والتاأثري، فكما تاأثَّر مبن �صبقه، فقد اأثَّر مبن حلقه، وهذا حكٌم عاٌم على 

عراء كافًَّة. ال�صُّ

القاطع  ليل  بالدَّ الف�صل اخلام�ص فقد بداأته باحلديث عن م�صاألة �صياع �صعره، واأثبُت  ا  اأمَّ

اأنحاء اململكة  الِتِه يف  تنقُّ اإىل كرثِة  اأقلُّه، واأرجعت �صبب ذلك  اإلَّ  اإلينا من �صعره  اأنَّه مل ي�صل 

هناك  كان   
ّ
ثم ومن  اأخرى؛  من جهٍة  �صهدها  الَّتي  احلروب  واإىل كرثة  من جهة،  ة 

َّ
الإ�صالمي

اإلَّ  هو  ما  جل 
َّ
الر هذا  �صعر  من  اإلينا  و�صل  ما  معظم  اإذ  �صعره؛  اأغرا�ص  درا�صة  يف  �صعوبٌة 

َة يف 
َّ
مقّطعاٌت واأ�صالُء ق�صائد، ل ت�صفي غلياًل، ول تنقع �صاديًا. بيد اأينِّ عر�صت طريقته الفني

معاجلة هذه الأغرا�ص واملو�صوعات الَّتي بلغت ثمانية اأبواب؛ األ وهي: )الو�صف، والغزل، 

اأنَّ  لحظت  وقد  ي(.  والتَّ�صكِّ واحلنني،  ثاء، 
ِّ
والر والهجاء،  واملديح،  والفخر،  واحلما�صة، 

عراِء؛  اأ�صلوب اأبي الف�صل يف تناول مثل هذه الأغرا�ص مل يختلف عن اأ�صلوب اأقرانه من ال�صُّ

ًا 
ّ
كل اأم من جهة امل�صمون. ومن هنا كان �صعره امتداداً طبيعي �صواٌء اأكان ذلك من جهة ال�صَّ

ُة الَّتي من �صاأنها 
َّ
ويل، فلم ُيْلَمْح يف �صعره تلك القفزُة الفني  عرب تاريخه الطَّ

ِّ
عر العربي مل�صرية ال�صِّ

اأن تطبع �صعره بطابٍع خا�صٍّ جتعله ميتاز عن �صعر غريه.

ْنُتُه جمموَع ما ا�صتطعت  مَّ وجعلت الق�صم الثاين من هذا البحث لديوان اأبي الف�صل الَّذي �صَ

جمعه من اأ�صعاره املتناثرة يف بطون الكتب، الَّتي بلغ عددها )ثالثمئٍة وثالثة وثالثني بيتًا(، 

كاماًل،  �صبطًا  الأبيات  ًل  اأوَّ ف�صبطُت  ًا؛ 
ّ
علمي حتقيقًا  الأ�صعار  هذه  حتقيق  على  عملُت  وقد 
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ثم �رَضَْحُت الألفاظ الغريبة �رضحًا وافيًا يعني على فهم املعنى؛ من دون اأن اأغفل الإ�صارة اإىل 

اعر؛  منا�صبات الأبيات اإن وجدت؛ لأنَّ ذلك يعني اأي�صًا على فهم املعنى الَّذي يرمي اإليه ال�صَّ

ولكي يتكامل هذا التَّحقيق، كان لبدَّ من ترجمة الأعالم والأماكن والبلدان الَّتي اأ�صار اإليها 

عر   الق�صايا الَّتي اعرت�صتني يف هذا الق�صم هي ق�صية الختالِف يف ن�صبِة ال�صِّ
ّ
اعر. ولعلَّ اأهم ال�صَّ

ل منه الأ�صعاَر الَّتي ثبت يقينًا ن�صبتها اإىل  يواَن ق�صمني: اأثبت يف الأوَّ مت الدِّ
َّ

نف�صه، لذلك ق�ص

اأبي الف�صل، وجعلت الثَّاين لالأ�صعار املتنازع فيها بينه وبني غريه من ال�صعراء، فكان ذلك على 

ْحُت ن�صبته  امغة، و�رضٍب رجَّ ة الدَّ ليل القاطع واحلجَّ ثالثة اأ�رضٍب. �رضٍب عرفت �صاحبه بالدَّ

، و�رضٍب ثالٍث ظلَّ متنازَع  اعر اأو ذاك اعتماداً على بع�ص الأدلَّة املتوافرة بني يديَّ اإىل هذا ال�صَّ

ح. واأخرياً عملت جاهداً على ت�صويب ال�صطراب واخللل  ليل اأو املرجِّ النِّ�صبة لعدم توافر الدَّ

واية، اأو التَّ�صحيف والتَّحريف، اأواخللل يف 
ِّ
احلا�صل يف مت ال�صعر من جهة الختالف يف الر

عر. ي اإىل ا�صطراب ال�صِّ الوزن، وغري ذلك من الأمور الَّتي توؤدِّ

را�صة على ما اجتمع لديَّ من اأخبار اأبي الف�صل واأ�صعاره، ومن  وبعُد: فقد قامت هذه الدِّ

اإلَّ  ميثِّل  الَّذي ل  املجموع  اأ�صا�صها هذا  اإليها، كان  تو�صلت  الَّتي  والنتائج  الأحكام  فاإنَّ   
ّ
ثم

ة، ومن هنا فاإنَّ هذه النتائج وتلك 
َّ
، وغنى جتربته احلياتي عريِّ جزءاً ب�صيطًا من غزير اإنتاجه ال�صِّ

د ما ذهبت اإليه، اأو تنفيه،  الأحكام �صتبقى رهنًا مبا ُيْعرَثُ عليه من اأخباٍر واأ�صعاٍر جديدة، توؤكِّ

جل وبع�ص 
َّ
الر اأكون قد وفِّْقُت يف درا�صة �صعر هذا  اأن  اأرجو  مه، ويف نهاية املطاف  اأو تقوِّ

اعر، ودر�صه من جميع جوانبه،  ال�صَّ �صعر هذا  ل من جمع  اأوَّ اأنَّني  جوانب حياته، وح�صبي 

واهلل ويل التَّوفيق.
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الِق�ْضُم الثَّاين

يَْوان الدِّ

Abi_elFadl_Book.indb   299 18/5/10   11:17 AM



301

َب اإل اأبي الف�ضل: اأوًل: ما نُ�ضِ

 1

]الب�صيط[    :
)1(

قال من ق�صيدٍة يف مدح املاأمون بن ذي النُّون �صاحب طليطلة

َحاَفتَُه يَْحُف  َلْ  َما  ــاَء  َ امل يـَـ�ــرْصَُب  ل  ــا)2)1-  بَ ــرَصِ � ـــُه  ـــاُح اأْرَم ــَرْت  ــَط َق اإَذا  َحــتَّــى 

ــُه ــَرتَ ــْغ بَ ــُق  ــْل ــطَّ ال ــا  ـُـَحــيَّ امل ـــردُّ  يَ َول  ــا)3)2-  ــبَ ــٍب ُخــِل ــلَّ ــــَبٍْق ُخ ــْرِن َعـــنَّ ِب ــِق ــالْ َك

نَــَفــَرْت ْنتُُه  �َضكَّ اإَذا  بـَــايِل  بـَــاُل  ــا  َم ــا)4)3-  َبَ ــرصَ ــ� انْ َكــْفــَكــْفــتُــُه  واإذا  ــاُرُه  ــضَ ــ� ِع

ــا ــه ــِت ــنَ َوِزيْ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ــال ب ِم  ـبَـــــرُّ اأَِلــلــتَـّ ــا؟4-  ــُربَ َق ـــْد  َق ـــــاِل  الآَم ـــَن  ِم ــُد  ــْي ــِع ــبَ الْ اأِم 

ــَدا ــنَي َغ ـــْوِن ِح ََـــاأُم ــِك امْل ــِل َ ــِة امْل ــبـَـبـَـا5- ِبــِهــمَّ ــي �ــضَ ــِت ــمَّ ــي ِه ــاِه ــنَ ــتَ ــا ِل ــه ــالُ ــضَ ــ� اإْف

ــاً َوَرق ول  َعْيناً  ل  الألْــَف  الــَواِهــِب  ــبـَـا)5)6-  ُقــ�ــضُ ــمــاً  ــُع اأنْ ــْن  ــِك ــاراً ولَ ــ�ــضَ ِع ول 

ُمْرتَِكٍم اللَّْيِل  َك�َضَواِد  َجْحَفٍل  يِف  ــُهــبَــا)6)7-  ـــُه �ــضُ ـــاَرْت لَ ــُه �ـــضَ ــتُ ــنَّ ــضِ لــكــْن اأ�

َمـــاِح ِبــِه ـــبُـــْوِب الـــرِّ ــا نَــهــُج اأنْ َ ــاأمنَّ ــا)7)8- َك ــاأبَ َف ـــاً  اأَب الَعليَا  ــَن  ِم َوِرثـــَت  ــْد  َق ــا  َم

ام ال�صنرتيني، حتقيق: �صامل م�صطفى البدري، دار الكتب العلمية، 
َّ

)1( )1- 10( يف الذخرية يف حما�صن اأهل اجلزيرة، ابن ب�ص

بريوت- لبنان، ط1، 1419هـ- 1998م، 4: 71.

)2( احلفو: املنع. يقال: اأتاين َفَحَفْوُتُه، اأي: حرمته، ويقال: حفا فالٌن فالنًا من كلِّ خرٍي، يحفوه، اأي: مينعه. الل�صان، مادة: 

ُه على نف�صه، فاإذا  ما هزَم اأعداءه، 
َ
 مملكَتُه و�صعب

ُ
ابق، هو اأنَّ املاأمون يوؤثر

َّ
)حفو(. والَّذي ق�صده اأبو الف�صل يف بيته ال�ص

َذ مبتاعها. ومنعهم من التجروؤ على انتهاك حرمة اأرا�صيه، طابت له احلياة وتلذَّ

ديدة من املطر. الل�صان، مادة: )بغر(. الربق اخلّلب: الربق الَّذي ل غيَث فيه، ومنه قيل ملن َيِعُد ول  ُة: الّدفعة ال�صَّ
َ
ْغر

َ
)3( الب

ا اأنت كربٍق خلٍَّب. الل�صان، مادة: )خلب(. ينجُز: اإنَّ

)4( ان�رضب: دخل يف ال�رضب. الل�صان، مادة: )�رضب(.

)5(  الَوَرق: املال من دراهمَ واإبٍل، وغري ذلك. الل�صان، مادة: )ورق(. 

بن  �رُضيح  فيها  ي�صتعطف  ق�صيدٍة  �صمن  واية 
ِّ
الر يف  ب�صيٍط  اختالٍف  مع  قاله  7هـ(  )ت  لالأع�صى  البيت  �صدُر  ُب 

َ
ُيْن�ص  )6(

(. ومنها قوله:
ِّ
ائِب الكلبي

َّ
ِد بِن ال�ص َموءل، عندما وقع اأ�صرياً عند )حممَّ

َّ
ال�ص

َعِلقْت بعدما  تــرتَكــّنــي  ل  ــُح  ْي ــرُضَ اأظفاري� القدِّ  َبْعد  الــيــوَم  حباَلَك 

به الهمام  طاف  اإذ  َمْوَءل 
َّ

كال�ص اِركْن 
َّ
َجــر ِل 

ْ
اللَّي ِواد 

َ
ك�ص َجْحَفٍل  يِف 

فما كان من �رضيح اإل اأن فكَّ اأ�رض الأع�صى بعدما اأكرمه وحباه. الأغاين، اأبو الفرج الأ�صفهاين، حتقيق عبد اأ.  علي مهنا،   

�شمري جابر، دار الفكر، بريوت- لبنان، ط3، 1415هـ- 1995م،  6: 349. 

)7( يف امل�صدر »العلياء« وقد حذفت الهمزة لإقامِة الوزن.
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ْن َواإِ اَء  الَف�ضَ ْوا  �َضدُّ َرِكبُْوا  اإَذا  َقــْوٌم  ــى)1)9-  َدبَ ــَل  ِرْج الِبْيِد  يِف  ْمتهْم  تََوهَّ َحلُّوا 

ِبها َماَء  َوالدِّ َكاأ�ضاً  احَلْرَب  ُوا  رَّ َحبَبَا10-َقْد �ضَ ها  ِبْي�ضِ ــْن  ِم ــْت  َف َجــوَّ ــا  َوَم َخــْمــراً 

 2

:  ]الطويل[
)2(

وقال يف و�صف عذار غالٍم كان له به هوى

َطاِلعاً  َكالْبَْدِر  اأْهـــَواُه  َمــْن  َخــطُّ  ــَدا  بَ ـــا1-  ـــبَ َوَزغَّ ِفـــْيـــِه  لَح  َقــــْد  ـــُه  ـــضُ ـــاِر� َوَع

داً  َقا�ضِ الَعاِج  يف  َدبَّ  َكنَْمٍل  َفَكاَن  َعْقَربَا)3)2-  ْدِغ  ال�ضُّ ــَن  ِم ــٍق  ِرْف يف  ِليَْجتَزَّ 

 3

:  ]الطويل[
)4(

وله من ق�صيدٍة يف و�صف اللَّيل وكواكبه

َجنَبَاِتِه يِف  ْبُح  ال�ضُّ ــى  ــلَّ َتَ ــٍل  ــْي َول ــبَــا1-  تَــَعــبَّ بـَــْحـــٍر  لـُـــجِّ  بَـــــاِرٍق يِف  ــى  ــنَ ــضَ �

ِخيَاُمُه َماِء  ال�ضَّ ــاِق  ــاآف ِب ــْت  ــاَط اأَح ــا2-  ــِربَ ــْغ َوَم الـــِبـــالِد  يِف  قـــاً  ْ �ـــرصَ ـــَق  ـــبَّ َوَط

ــا  َ ـــاَد كــاأمنَّ َق ــي الـــرُّ ــنِّ ــى ُطـــْولـُــُه َع ــَف ــا3- نَ ــبَ ــرَتَكَّ يَ اأْن  ـــنْيِ  اجَلـــْفـــنَ ــى  ــَل َع ـــاُر  ـــَغ يَ

و�ْضَطُه َوبَـــهـــَراُم  ِكـــْيـــَواٌن  ــَق  ــانَ ــَع تَ ــبَــا)5)4-  َوتـَـَرحَّ ْدَريِْهَما  �ضَ يف  احِلــْقــِد  َعَلى 

ُغْربٍَة َداِر  يف  ْغَن  ال�ضِّ َخاَفا  َغريْبَاِن  ــا)6)5-  بَ ــرَّ ــَغ تَ اإْذ  ــُه  ــنَ ــْغ �ــضِ ــٍص  ــا� نَ ـــــَت  َوُربَّ

بى: اجلراد قبل اأن يطري؛ وقيل: هو نوٌع ي�صبه اجلراد. الل�صان، مادة: )دبي(. )1(  الدَّ

ة، بريوت- لبنان، 
َّ
د قميحة، دار الكتب العلمي ِة اليتيمة، اأبو من�صور الثعالبي، حتقيق: الدكتور مفيد حممَّ )2( )1-2( يف تتمَّ

ط1، 1420هـ- 200م.  �ص 80-79.

اأ�ص اإىل مركب الّلحيني. وقيل: هو ما بني العني والأذن. وقيل: ال�صدغان ما بني حلاظي العني 
َّ
ْدُغ: ما انحدر من الر )3( ال�صُّ

ٌب؛ اأي: معطوف 
َ
ْدٌغ ُمعقر عر املتديلِّ عليه �صدغًا. ويقال: �صُ ُدٌغ، وي�صمى ال�صَّ داٌغ، واأ�صْ اإىل اأ�صل الأذن. واجلمع اأ�صْ

الل�صان )�صدغ(.

)4( )1-10( يف الذخرية 3: 321.

يخ. نهاية الأرب 
ِّ
ا الثاين فهو ا�صٌم لكوكب املر ُل على: كوكب زحل، اأمَّ ان، يطلُق الأوَّ

َّ
)5( كيوان، وَبهرام: ا�صمان فار�صي

يف فنون الأدب، �صهاب الدين النويري، حتقيق: حممد فوزي العنتيل، الهيئة امل�رضيَّة للكتاب، 1405هـ-1985م.  1: 39. 

ل�صان العرب، مادة: )بهر(.

 يفيد التَّكثري كثرياً، والتَّقليل قلياًل. مغني اللبيب، 
ٍّ
كة( وهي: حرف جر

ِّ
)6( ُربََّت: موؤلَّفٌة من )ربَّ ( و )تاء التاأنيث املتحر

Abi_elFadl_Book.indb   302 18/5/10   11:17 AM



303

فْجَرُه ـــاُد  اأْرتَ ــْرَف  الــطَّ اأُِجــْيــُل  َفِبتُّ  با6-  املَُحجَّ احَلِبْيَب  ْوِق  ال�ضَّ ُذو  ــاَد  اْرتَ كَما 

ــَر ِفــْيــِه َخــَراِئــٌد  ْه ــزُّ ــا)1)7- َكـــاأنَّ الــنُــُجــْوَم ال ــَربَ ــْن ُزْهـــِر الــَكــَواِكــِب َربْ تـُـَطــاِلــُع ِم

ُجُفْوِنها ِبَك�رْصِ  تَهوى  ــْن  َم ُع  ـــَودِّ تُ ــبَــا8-  َقُّ ــاِة الــرتَّ ــو�ــضَ َوتـُــْكـــِ�ُ ِمـــْن َخـــْوِف ال

ُعــوا تَــَدرَّ اَرى  النَّ�ضَ ــْزلِن  ــِغ َك َواإلَّ  ــا9-  ــبَ ــَرهُّ ــالِة تَ ــضَّ ــ� ــل ــوٍح ِل ــوِد ُمــ�ــضُ ــضُ ــ� ب

ــٍة ــ�ــضَّ ِف ــــُل  ــــاِم اأنَ ــــاُه  ــــَريَّ ثُ كـــــاأنَّ  ُمْذهبَا10-  اللَّْيِل  �َضنَى  ــْن  ِم تُْر�ضاً  تَُقلُِّب 

 4

:  ]الب�صيط[
)2(

وقال يف الهجاء اأي�صًا

َحاَب اجَلْوَد ِمن َرُجٍل ُلْوُب1-َوَكْيَف نَْرُجو ال�ضَّ َم�ضْ َوهـــَو  ــِه  ــْي ِف ــْرُ  ــطَّ ال يـَـْطــَمــُع  ل 

لُه ــَدرَّ  َم ل  تَْي�ضاً  ْحــِلــُب  اأَ بَْحُت  ــُلــْوُب2-اأ�ضْ حَمْ التَّْي�َص  اأنَّ  ــنَّ  َظ ــْن  َم َوالتَّْي�ُص 

5

:  ]الطويل[
)3(

ًل وقال متغزِّ

ـــُه  ـــبُّ ِح
اأُ ل  ـــي  ـــِن اإنَّ َقـــــْويِل  اأيَـــْنـــَفـــُع  يَكتُُب1-  َوْجـــــِدَي  ــِه  ــْي ــِل مُيْ ـــا  مِبَ ـــي  ـــِع َوَدْم

ِبَعا�ِضٍق  لَ�ْضُت  ِلْلَوا�ِضنْيَ:  ُقْلُت  اإَذا  ــْكــِذُب)4)2-  يَ ــِع:  ــَداِم َ امل َفْي�ُص  لَهْم  يـَـُقــوُل 

لبن ه�صام الأن�صاري، ت: الدكتور مازن املبارك.  من�صورات جامعة البعث.  �ص 180.

امل�صترتُة.  وت، اخلفرُة  ال�صَّ كوت، اخلاف�صُة 
ُّ

ال�ص ويلُة  الطَّ ؛ وقيل: هي احليية،   قطُّ
ّ

مُت�ص الَّتي مل  الن�صاء: هي  )1( اخلريدة من 

برب جماعة البقر ما كان دون 
َّ
برب: القطيع من بقر الوح�ص، وقيل: الظباء. وقيل: الر

َّ
الل�صان، مادة: )خرد(. والر

الع�رضة، ول واحدة له. الل�صان، مادة: )ربب(

)2( )1-2( يف الذخرية 4: 75.

)3( )1-2( يف تاريخ الإ�صالم، �صم�ص الدين الذهبي، حتقيق: الدكتور عبد ال�صالم تدمري، دار الكتاب العربي،  بريوت- 

لبنان، ط1، 1414هـ- 1994م، )حوادث ووفيات 441- 460( �ص 387، والوايف بالوفيات، �صالح الدين خليل بن اأيبك 

ال�صفدي، حتقيق: �ص. ديدر ينغ، دار الن�رض فرانز �صتايز بفي�صيان 1394هـ- 1974م، 4: 70، ونفح الطيب 3: 377.

الدار  الثقافة،  دار  الأخ�رض  د.حممد  حجي،  حممد  د.  حتقيق:  اليو�صي،  احل�صن  واحلكم،  الأمثال  يف  الأكم  زهر   )2(  

البي�شاء- املغرب، ط1، 1401هـ- 1981م. دون ن�صبة 1: 251. 

)4( يف زهر الأكم: »اإذا قلت للعّذال«.
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6

]الكامل[   :
)1(

قال يف اأحد غلمانه

الَّــِذي الَْعِطِر  ْدِغِه  �ضُ ِمــْن  وُمبَْلبٍَل  ــاِب)2)1-  ــَج ِح ُدْوَن  ــْلــبَــاَل  الــبَ يَل  ـــَدى  اأه

ِه ــَص احْلَــيَــاُء بــَخــدِّ ــَر� ــا َغ ـــي2- َوَحــيَــاِة َم ـــاِب ـــتَ َوِع ـــِه  ـــاِب ـــتَ ـــِع ِب َوْرِدِه  ِمـــــْن 

ــِه ــبِّ ُح يِف  ــي  ــِت ــَج ــْه ُ مِب َرنَّ  ــــــــرِّ لأَُغ خَطاِبي)3)3-  ــْوِب  ــُط اخْلُ ــَع  َم يُِطْيُل  ـــَرراً  َغ

ـــًة ِذلَّ ِعـــْنـــِدي  اإنَّ  َز  ـــزَّ ـــَع تَ ـــْن  ـــِئ َولَ ِلــالأَْحــبَــاِب)4)4-  ـــاَب  ـــبَ ْح
الأَ تَ�ْضتَْعِطُف 

7

]الوافر[   :
)5(

يب وقال اأي�صًا متربِّمًا من ال�صَّ

ثــْوبــاً  ــْيــُب  الــ�ــضَّ ــايِن  ــ�ــضَ َك اأْن  َّــــا  َومَل ــاِب1-  ــيَ ــث ال تـَــْغـــيـــِر  ــــــَت  َوْق ــــُك  يَ َوَلْ 

ِفــْيــهــا ــُص  ــ� ــْف ــنَّ َوال ــًة  ــَل ــْف َغ اأتَـــــايِن  ــي)6)2-  ــاِب ــضَ ــ� ــتَّ ـــن َعــَقــاِبــْيــِل ال بَــَقــايَــا ِم

ٌ ْ
ــر نـَـ�ــضِ َغــ�ــصٌّ  �َضْبيبَِتي  ــُن  ــضْ ــ� َوُغ ـــبـَــاِب3-  الـــ�ـــضَّ ــــــاِء  َم اإَل  ــــاأٌ  ــــَم َظ ـــــِه  ِب

اِهي يُ�ضَ ــا  َم ــي  ــنِّ ِم ــا�ــُص  ــنَّ ال َوَراَم  ــي 4-  ــاِب ــَط ِخ اأْو  ـــايِل  ـــَع ِف يِف  ــي  ــِب ــْي ــضِ ــ� َم

)1(  )1-4( يف الذخرية 4: 60.

)3-4( يف نفح الطيب 3: 375.  

دور، وحديث النَّف�ص. الل�صان: مادة )بلل(. ، والو�صوا�ص يف ال�صُّ
ِّ
ة الهم ال: �صدَّ

َ
ْلب

َ
)2( الب

ُر: اخلطر. الل�صان: مادة )غرر(.
َ
)3(  الَغر

فاء )ت 366هـ( امل�صهورِة الَّتي 
َّ
)4( يف النفح : ».. ت�صتعطف الأعداَء لالأحباب«. وهذا العجز مقتب�ٌص من ق�صيدِة ال�رضِّي الر

ِل بِن ثابت ال�صابئ عندما بلغه اأنَّ اخلالدين يريداِن العودَة اإىل بغداَد يف اأيَّام املهلَّب. وتعدُّ  اب املف�صَّ هها لأبي اخلطَّ وجَّ

ي، مطلعها: ة اأ�صعار ال�رضِّ
ّ
هذه الق�صيدة من غر

الأْعـــراِب ُة  َ ْ
ُمــغــري َك 

ْ
َعَلي ْت 

َ
ــر ــَك ــاِب«»َب اخلــطَّ اأبــا  يــا  ثياَبَك  فــاْحــَفــْظ 

        ومنها:

ــٌة ــاَه ــك ــــــرَضاُرُه وف � ُ ْ
لالأحباِب«»ِجــــدٌّ يــطــري ــاَب  ــب الأح تعطُف 

ْ
ت�ص

فاء، ت: كرم الب�شتاين، دار �شادر، بريوت، ط1 1996م. �ص 70-67.  
َّ
ي الر الوايف بالوفيات 5: 139، ديوان ال�رصِّ  

ام اإىل اأّنه اجتزاأ هذه الأبيات من اإحدى ق�صائد اأبي الف�صل الَّتي مل ي�صل اإلينا 
َّ

)5( )1-7( يف الّذخرية 4: 73. وقد اأ�صار ابن ب�ص

خرية. منها اإلَّ ما اأثبته �صاحب الذَّ

)6( عقابيل: بقايا العّلة، والعداوة، والع�صق. مفردها عقبولة، وعقبول. الل�صان، مادة: )عقبل(.
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اِبي التَّ�ضَ ــِل  َو�ــضْ َعلى  ــــِدْم  اأُْق َوَلْ  ِبـــَعـــاِب5-  ـــــُه  اأَُدنِّـــــ�ـــــضَ اأْن  ـــــَة  ـــــاَف خَمَ

اأُبـَــــايِل  ــا  ــَم َف املـُـــــَداَم  ــــُت  ــــَداَوْم َف ـــَواِب6-  �ـــضَ ــــْن  َع ــى  ــطَّ ــَخ تَ اإِْن  ـــايِل  ـــبَ ِب

ــاً ــْوم يَ يِفَّ  ــاِبــي  الــتَّــ�ــضَ ــَر  ــه َظ ــــاإْن  َف اِب7-  َ ـــ�ـــرصَّ ــى ِفـــْعـــِل ال ــَل اأََحــــْلــــُت ِبــــِه َع

8

]ال�رضيع[   :
)1(

وقال يف ذمِّ اأحدهم

ــَدْنْ ــضِ ــ� ــْن تُ ل  ـــَراَن  ـــْم ِع لِئــمــاً  يـَــا  هـــبِّـــي«)2)1-  »األ  ــوٍم  ــثُ ــل ُك بْـــَن  ـــَرو  ـــْم َع

ـــُه ـــتَ ـــَداَريْ َف َكــلــٍب  يِف  َطــِمــْعــَت  ــِب2-  ــْل َك يِف  يَــْطــَمــُع  ــــْن  َم ـــُب  ـــْل ـــَك َوال

(...(

]الطويل[  :
)3(

وقال اأي�صًا 

ُطــْولـَـُه ِر  املََقا�ضِ يِف  َق�رَصْنا  ـــْوٍم  َويَ ــــاِء َرِبـــْيـــِب1-  ــــنَ ـــــاٍب اأْوِغ ـــْوِت َربَ ِلـــ�ـــضَ

َوَظـــالَمـــُه ــُه  ــَم ــْل ُظ ــا  ــنَ ــْي ــَف نَ ـــٍل  ـــْي َولَ ــِب2-  ــْي ــِب َح ــِر  ــْغ ــثَ ِب اأْو  ـــاٍب  َحـــبَ ــْوِء  ِبــ�ــضَ

�َضبَابََها ــَزاِج  ــاملِ ِب َوَخــْطــنَــا  ْيِب3-َوَكـــاأ�ـــصٍ  مِبَ�ضِ ــى  َج ــُدّ ال ــْجــُر  الــَفَ ـــَط  َوَخ ـــْد  َوَق

9

اخلفيف[ :  ]جمزوء 
)4(

وقال يف العذار اأي�صًا

)1( )1-2( يف الذخرية 4: 75.

ْف من هو عمران، ومن لئمه، والكلب الذي ُطمع به ل ُيدرى اأهو 
َ
اٍم منا�صبَة هذين البيتني، لذا مل ُيْعر

َّ
)2( مل يرِو ابُن ب�ص

، اأم ل. على اأيِّ حال ي�صري اأبو الف�صل يف هذين البيتني اإىل معلقِة عمرو بن كلثوٍم ال�صهريِة، الَّتي تفي�ص 
ٌّ

كلٌب حقيقي

اعر من املهجو األَّ يتمثَّل هذه الق�صيدَة؛ لأنَّها ل تتنا�صُب مع نف�صه الَّتي األفت  مبعاين الفخِر، والكربياء، لذا يطلب ال�صَّ

، والهوان.  لَّ الذُّ

ون التجيبي الأندل�صي ت: 750هـ- حتقيق: د. �صعيد 
ُّ
ْحر، اأبو عثمان �صعيد بن ُلي ّ حر من روح ال�صعر وَرْوِح ال�صِ

ّ
)3( ملح ال�صِ

ابن الأحر�ص، املجمع الثقايف، اأبو ظبي الإمارات العربية املتحدة، 1426هـ- 2005م. �ص 205

ة اليتيمة �ص 79.  )4( تتمَّ
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ــــْد َتُ ل  ـــَت  ـــْئ ـــضِ � واإْن  ـــــْد  ُج ــــــْد 1-  اأع َلْ  ــــُت  ــــ�ــــضْ ــــلَّ ــــَخ تَ اإْن 

ين ـــــــــرَّ َغ ِمــــــْنــــــَك  َــــــــــــا  اإمنَّ ــــهــــْد)1)2-  ـــا الــــ�ــــضَّ ـــه ـــُم ـــْع ـــــٌم َط ـــــِل َك

ــــــداً  َواِح ـــا�ـــصِ  ـــنَّ ال يِف  ـــُت  لـَــ�ـــضْ ـــــــــُدْد3-  َقـــــتـَــــَلـــــْتـــــُه الــــلُّــــَحــــى اجُل

10

:  ]الوافر[
)2(

وقال يف الغزل

ــاٍر  ــَم ُخ ــال  ب اجُلـــُفـــْوِن  ــــْوِر  ــــُم َوخَمْ ــَدا)3)1-  ــْع وبُ ُح�ْضناً  ــى  َج ــدُّ ال ـــْدَر  بَ َحــَكــى 

اأْن اإَل  ــي  ــِل ــيَ ِح ـــِه  ِب َزالَـــــْت  ــا  ــَم َف ـــَدا2-  ـــضْ ُر� ـــيَّ  ـــَغ ال لَـــــَديَّ  َوراأَى  َدنَـــــا 

ِم�ْضكاً  َف�َضَمْمُت  ِبُقْبلٍة  َوَجــــاَد  َوْرَدا 3-  َوَقـــَطـــْفـــُت  ُمــــَداَمــــًة  ــــــُت  َوُذْق

ــَقــْاين �ــضَ �َضبَباً  يِل  كُر  ال�ضُّ ــاَن  ــَك َف بَــْردا4-  الـــُعـــْذِريِّ  ــهــَوى  ال ]َظَماأِ[  َعــَلــى 

َعــْذبــاً ــاَن  ــَك َف َوَرْدُت  ــاً  ــرِصْب � ــا  ــيَ َف ــَدا5-  ــْع ــضَ ـــاَن � ـــَك ـــاً حَلـــْظـــُت َف ـــَم ــــا َنْ َويَ

11

:  ]الب�صيط[
)4(

وقال اأي�صًا

اِئَمٌة �ضَ  
ِّ
احَلـــي ــاُل  ــَم َوِج ــاً  ــاِدي َح ــا  يَ ــــاِدي؟1-  ـهــا احَل ـــُد ِبــَقــلــِبــي اأَيُـّ ــــاَذا تُـــِريْ َم

َفَفاَرَقُه ِج�ْضِمي  ِمــْن  ْرَ  ال�ضَّ َكلَّْفتَُه  ـــاِد؟2-  ــــُه ف ـــا لَ ـــْرٌ َم ــْرُ اأ�ـــضِ َوهــــْل يَــ�ــضِ

لَُه  ا�ْضتََعدَّ  َما  �َضْوقاً  ِهْجَت  َفَقْد  َزاِد؟3-ِرْفقاً  ــال  ب ــاٌق  ــتَ ــ�ــضْ ُم يَـــْرَحـــُل  ــَف  ــْي ــَك َف

َهاد. الل�صان، مادة: )�صهد(.  هد: الع�صل مادام مل ُيع�رض من �صمعه، واحدته: �َصْهَدة، و�ُصْهَدة، وُيَكرثَّ على ال�صُّ )1( ال�صَّ

)2( )1-5( يف الذخرية 4: 64.

كر، ورجٌل خمموٌر: به ُخمار. الل�صان، مادة: )خمر(.
ُّ

ُة ال�ص
َّ
)3( اخُلمار: بقي

)4( )1-3( يف الذخرية 4: 66.  
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12

:  ]ال�رضيع[ 
)1(

ني؛خطِّ اليد، وخطِّ الوجه َن اخلطَّ
َ

وقال اأي�صًا يف و�صف كاتٍب َح�ص

ِه ـــدِّ �ـــضَ يِف  َف  َ ْ
اأ�ـــــــرص ــــاِدٍن  ــــضَ َو� ــــِدِه)2)1-  ــــْب َع َعـــَلـــى  الـــتِّـــْيـــِه  يِف  َوَزاَد 

ِه َخـــدِّ ــى  ــَل َع بَـــثَّ  َقـــْد  ـــُن  ـــ�ـــضْ احَْلُ َوْرِدِه)3)2-  اإَل  يَـــْرنـــو  ــجــاً  ــض ــ� ــْف ــن بَ

ـــِه ِطـــْر�ـــضِ يِف  يـَــْكـــتـــُب  ـــــتُـــــُه  َراأيْ ـــِدِه)4)3-  ـــق ِع يِف  رَّ  الــــدُّ ــاهــي  يُــ�ــضَ َخــّطــاً 

ــُه  ــفُّ َك ـــُه  ـــطَّ َخ ــــْد  َق َمـــا  َفـــِخـــْلـــُت  ِه4-  ــــدِّ ــــطَّ َعـــَلـــى َخ ــــْد ُخ َق ــنِ   ــضْ ــ� ــُح ــْل ِل

13

:  ]جمزوء الرمل[
)5(

وقال وا�صفًا خطَّ العذار يف �صفحة خدِّ غالٍم و�صيٍم

ــــْد اخْلَ َعـــَلـــى   
ْ
ــي ــِق ــْل ــُم ــْل ِل ـــُت  ـــْل ُق ـــــاَرا1-  ـــــَم ِخ َوْرٍد  ـــــــْن  ِم ــــــــــِن  َديْ

ـــ ــ�ــضْ ــُع ال ـــى  َعـــَل ـــلَّ  �ـــضَ ــــــِذي  َوالَـّ ــــاَرا)6)2-  ــــَف ــــضِ ـــِظ � ـــْح ـــلَّ ـــال ـــْاِق ِب ــــ�ـــضَ

َخـــْد َعـــَلـــى  ـــْدُغ  ـــ�ـــضُّ ال ـــَل  ـــبَ ـــضْ اأ� ِعـــــــــــذاَرا)7)3-  ـــٍك  ِمـــ�ـــضْ ــــــْن  ِم ِدَك 

، حتقيق: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، املكتبة 
ُّ
ي�صي )1( )1-4( يف الذخرية 4: 63، و�رضح مقامات احلريري، اأبو العبا�ص ال�رضُّ

الع�رضية، �صيدا- بريوت، 1413هـ- 1992م، 5: 222، ونفح الطيب 3: 376.

)2( ال�صادن: ولد الظبية، وقيل: من اأولد الظباء الذي قوي، وطلع قرناه، وا�صتغنى عن اأّمه. الل�صان  )�صدن(.

)3( يف �رضح املقامات:».. بنف�صجًا يربو ..«. ويف النفح: ».. بنف�صجًا يزهو على ورده«.

)4( يف �رضح املقامات، والنفح: ».... خّطًا يباري الّدرَّ يف عقده«.

)5(  )1-6( يف الذخرية 4: 63.

)1-3- 5-6( يف �رضح مقامات احلريري 4: 490، ونفح الطيب 3: 376، ونفحة الريحانة ور�صحة طالء احلانة، املحبي،   

حتقيق: عبد الفتاح، مطبعة عي�شى البابي احللبي و�رصكاه، ط1، 1387هـ- 1968م، 6: 179 – 180 و�صلك الدرر يف اأعيان 

القرن الثاين ع�رص، حممد خليل املرادي، حتقيق: اأكرم ح�شن العلبي، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1، 1422هـ- 2001م، 

.211 :4

كني العري�صة العظيمة. الل�صان، مادة: )�صفر(.
ِّ

فرة: ال�ص )6( ال�صفار: جمع، مفرده: �َصْفرة. وال�صَّ

يحانة، 
ِّ
)7( يف النفح : ».. �َصبَل ال�صدغ على ..« وهذه الرواية ُتِخلُّ الوزن، فالبدَّ من الهمزة لي�صتقيم الوزن. ويف نفحة الر

فة  واية �صليمٌة ل ِزَحاَف فيها، على خالف رواية املت املزحَّ
ِّ
ْيَك من ..« وهذه الر دغ على َخدَّ رر: ».. ال�صَ و�صلك الدُّ

اكن من اجلزء. لذا �صارت التفعيلة )َفِعاَلتن(. ولكنني اآثرت اأن 
َّ

فقد جاءت التفعيلة خمبونة، واخلنب: حذف الثاين ال�ص

مني.  خرية كونها رواية املتقدِّ اأثبَت رواية الذَّ

Abi_elFadl_Book.indb   307 18/5/10   11:17 AM



308

حــتــى ــــَل  ــــْي ــــلَّ ال اأَعـــــــــاَن  اأْم  ؟)1)4-  ــــاَرا  ــــه ــــن ال ــــُل  ــــْي ــــلَّ ال ــــَر  ــــه َق

ـــ ــضْ ــ� احْلُ ـــــَرى  َج ــــَداٌن  ــــْي َم ـــــاَل  َق ـــــَداَرا5-  ـــــتَ ـــــضْ ـــــا� ـــــِه َف ـــــْي ـــــَل ـــــــُن َع

ُعـــــيـُــــْوٌن ِفـــــْيـــــِه  ــــْت  ــــضَ ــــ� َرَك َفــــــــــاأثَــــــــــاَرتــــــــــُه ُغـــــــــبـَــــــــاَرا6- 

14

]ال�رضيع[   :
)2(

وقال مبديًا اإعجابه باأحد املغنني

ـــُه ـــداَغ اأ�ـــضْ َك  َحــــــرَّ اإَذا   
ٌ
ـــي ـــْب َظ الـــِعـــْطـــِر1-  اإل  َخــــْلــــٌق  ـــْت  ـــِف ـــلـــتَ يَ لْ 

الْـــ لَْيتني  داً  ُمن�ضِ ْعِري  ِب�ضِ َغــنَّــى  ــري)3)2-  ــْع ــضِ ــــُه � ــــتُ ـــِذي اأْوَدْع ــُظ الَـّ ــْف ــَل ـ

ــــاَدُه ــــ�ــــض اإنْ َر  َكـــــــرَّ ـــا  ـــَم ـــلَّ ـــُك َف يَــــــــْدِر3-  َولْ  ِفــــــْيــــــِه  ـــْلــــتُــــُه  َقــــبَـّ

15

 اإىل و�صِفِها، 
ْ
كان اأبو الف�صل ليلًة مع بع�ِص اإخواِنِه، وبني اأيديهم �صمعٌة، فانق�صى حديُثُهم

:  ]الطويل[ 
)4(

ْعراً، فبَدَرُه اأبو الف�صل قائاًل َنَع فيها �صِ َ�صْ
َق اأحُدُهم ِلي

َ
فاأطر

ِب�َضْمَعٍة الــُهــُمــْوَم  فاأذَهْبنَا  ذَهْبنَا  والبَْدِر 1-  ْم�ِص  ال�ضَّ َطْلَعِة  َعــْن  ِبَها  َغِنْينَا 

ِج�ْضِمَها ِمثُل  َذاِئٌب  َوِج�ْضِمي  اأُقــْوُل  ـــِري َكــَمــا َدْمــَعــتــي َتْــِري2-  َوَدْمــَعــتُــهــا َتْ

الْهَوى ــَن  ِم ــاِن  ــبَ َذاِئ لََعْمِري  ِكالنَا  ــْن هــْجــِر)5)3-  ـــارَي ِم ــْن َجــْمــٍر َونَ ــاُرِك ِم ــنَ َف

)1( يف �رضح املقامات: »... غلب الليل النهار«.

)2( )1-3( يف الذخرية 4: 64- 65، و�رضح مقامات احلريري 5: 238، ونفح الطيب 3: 377.

ْنُتُه �صعري«. مَّ )3( يف �رضح املقامات : »... الذي �صَ

)4(  )1-4( يف الذخرية 4: 66، وبدائع البدائه، علي بن ظافر الأزدي، حتقيق: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، املكتبة الع�رضية، 

بريوت- �صيدا، 1413هـ- 1992م، �ص 364.

)3-4( يف نفح الطيب 3: 377.  

)5( يف الذخرية: »..كالنا لعمري ذوبياٍن ..« اأّما يف البدائع: »...كالنا لعمري ذوُب ناٍر«. وقد اعتمدت رواية النفح 

َذَوَبان ج�صم  ي�صبه  الَّذي  َذَوَباِن ج�صِمِه  اعر عن  ال�صَّ ابق، عندما حتّدث 
َّ

ال�ص البيت  مع  مقارنًة  وايات 
ِّ
الر اأن�صب  لأّنها 

 لفظ )ذائبان( وهي اأبلغ من )ذوب 
ُ
اعر ال�صمعة. بقوله: »... ج�صمي ذائٌب مثل ج�صمها«، فالأْوىَل اأن ي�صتخدَم ال�صَّ
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اأذًى  ِمْن  تَُقا�ِضنْيَ  َقْد  َما  َعَلى  ــْدِري4-َواأنْــِت  ــاٍر َونـَـــاِرَي يف �ــضَ نَ ــْدُرِك يِف  َفــ�ــضَ

16

:  ]الطويل[
)1(

وله من ق�صيدٍة يف مدِح �صاحِب طليطلَة املاأمون بن ذي النُّون

يَْفَهُمْوا َمْا تَْكتُُب الِْبْي�ُص يف الَْوَغى ــِر1-َولْ  ــَواِف ــاحْلَ ب اأْعــَجــَمــا  َحــتَّــى  ْمُر  ال�ضُّ َول 

ٍ ُمَق�رصِّ ُكـــلَّ  ــُت  ــْل ِخ َحــتَّــى  ََّع  ــرصَ ــ� تَ ــْوًل َعــَلــى َظــْهــِر َطــاِئــِر2-  ــُم ــِل حَمْ ــْي ــَن اخْلَ ِم

ــنَّــًة اأ�ــضِ ــُجــوَم  ــنُّ ال ــا  ــْمــنَ تَــَوهَّ ــى  ــتَّ ــِر3- َوَح ــاِف ـــــَر َح ثْ ــا الْـــهـــالَل بَــْيــنَــهــا اإِ ــنَ ــْل َوِخ

17

:  ]الطويل[
)2(

وقال يف الهجاء

ــٍد  ــِن َواِح ــى يف ابْ ــْرَتَ ــا يُ َّ ُ ِم ْ
ــا اخَلــر )3)1 َوَم

ـــْرِ ـــِث ــــِن َك ـــِن ابْ ــْيــِه ِم ــَف نُــَرجِّ ــْي ــَك َف

18

]اخلفيف[    :
)4(

وقال يف العذار

ــَذاِر ــِع ال َذاَك  ِبُح�ْضِن  َقــْلــِبــي  هــاَم  ـــَراِر1-  ـــِم اْح يِف  اُرُه  اْخــــ�ــــرصِ لَح  ِحــــنْيَ 

ـــال ـــَع تَ اأَراَد  اإذا  ـــــي  َربِّ َعــــزَّ  ـــنَـــاِر)5)2-  اجُلـــلَّ يِف  ـــصَ  ـــْو� ـــْرَزُج امل اأنـــبَـــَت 

 اإذاً اأن ُيذكر �صبُب الذوبان مادام معروفًا.
َ

معة يقت�صي اأن يكون الذوبان نتيجة النَّار، فال داعي نار(؛ لأنَّ حديثه عن ال�صَّ

)1( )1-3( يف الذخرية 4: 71.

)2( )1( يف الّذخرية 4: 75.

)3( قال اأبو الف�صل هذين البيتني يف هجاء رجل يدعى ابن كثري، وهو رجٌل جمهول الهوية، مل اأ�صتطع التو�صل اإىل ترجمٍة له.

)4( )1-2( يف تتمة اليتيمة �ص 79.

مان. الل�شان، مادة: 
ّ
ا اجُلّلَنار: فهو زهر الر َزجْنُو�ص: لغًة فيه. اأمَّ

ْ
َزُجْو�ص: نبٌت، وزنه: َفْعَلُلْول، بوزن ع�رصفوط، واملَر

ْ
)5(  املَر

)مرزج�ص(. 
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19

:  ]ال�رضيع[
)1(

وقال اأي�صًا يف الك�صوف

ــانَــُه �ــضَ ــــــْد  َوَق ــــْدُر  ــــبَ ال ـَـــا  كــــاأمنَّ ــــْدِر1-  ــــبَ ال لَــــْيــــَلــــِة  يِف  ــــْوُفــــُه  ُكــــ�ــــضُ

َوْجـــهـــُه ــٍن  َحــ�ــضَ ـــــالٍم  ُغ َوْجــــــُه  ــِر)2)2-  ــْع ــضَّ ــ� َجـــــاَرْت َعــَلــْيــِه ُظــْلــَمــُة ال

20

:  ]الكامل[
)3(

وله من ق�صيدٍة يف مدح الوزير اأبي الف�صل بن جهور

َكــْلــَكــاًل األْـــَقـــْت  لـَــْيـــاَلَء  ــٍة  ــَل ــْي لَ يِف  ــا)4)1-  ــِد�ــضَ ــْن ــُه ِح ــْت ــبَ ــبَ ــْل َفــــْوَق الــنــهــاِر َوَج

َتْتَها ــي  ــثِّ بَ ــــاَل  َوَط  
َّ
ــي ــَل َع ـــْت  ـــالَ َع�ْضَع�َضا2-ِط لَــْيــاًل  هــَر  ــدَّ ال ْبُت  َح�ضِ َحــتَّــى 

َكــاأنــُه ــَمــاِء  الــ�ــضَّ ــِد  ــِب َك يِف  والــنَّــْجــُم  ــى)5)3-  َواْكــتَــ�ــضَ بــامْلـَـهــابـَـِة  َع  تـَـــَدرَّ ]َمِلٌك[ 

)1( )1-2( يف الوايف بالوفيات 4: 61.

)2( لعلَّ اأبا الف�صل اقتب�ص هذا املعنى من اأبي من�صور الثعالبي، الَّذي جمعته مع �صاعرنا �صحبٌة يف ني�صابور، يقول الثعالبي: 

ْوِف َبَدا
ُ

ْدِر يف اأ�رِض الُك�ص
َ
 اإىَل الب

ْ
ــَدِر»انظر ــَق َواْل اهلل  ــاِء  ِلــَقــ�ــصَ ِلمًا 

ْ
َت�ص

ْ
ُم�ص

َعَلى اأَدلَّ  ــوٍق  َمــْعــ�ــصُ ـــُه  َوْج ــُه  ــاأنَّ بال�ّصَعِر«َك اهلُل  ــاَلُه  ــِت ــاْب َف ــِه  ــاِق ُعــ�ــصَّ

الكتب  دار  قميحة،  د  حممَّ مفيد  الدكتور  حتقيق:  الثعالبي،  من�صور  لأبي  الع�رض،  اأهل  حما�صن  يف  هر  الدَّ يتيمة  ينظر:   

العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1420هـ- 2000م 5: 21   

ام اإىل اأنَّه تخريَّ هذه الأبيات من الق�صيدِة الَّتي مدح فيها اأبو الف�صل 
َّ

)3( )1-12( يف الذخرية 3: 322-323. وقد اأ�صار ابن ب�ص

اعر اأ�صار يف اآخر بيٍت من ق�صيدته اإىل كنية ممدوحه، فقال: »ب�صنى اأبي احلزم..«.  بَن جهور. وُيالحظ اأنَّ اأبا الف�صل ال�صَّ

واأمريها،  قرطبة  رئي�ص  اهلل،  عبيد  بن  بن جهور  د  بن حممِّ احلزم جهور  اأبو  الوزير  هو:  املمدوح  اأنَّ  ح  جِّ َ
ُير ما  وهذا 

َمًا يلجاأ اإليه كلُّ خائف، تويف يف �صنة 435هـ. وهذا يعني اأّن اأبا الف�صل قال هذه املدحة عندما كان 
َ
و�صاحبها. كان َحر

نزيل املعزِّ يف القريوان. ينظر ترجمة ابن جهور يف: جذوة املقتب�ص، للحميدي، حتقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب 

امل�رصي- القاهرة، دار الكتاب اللُّبناين- بريوت، ط2، 1410هـ، 1989م. 1: 291، احللة ال�صرياء، لبن الأبَّار، حتقيق: 

الدكتور ح�شني موؤن�ص، دار املعارف- م�رص، ط2، 1985م. 1: 245 وما بعدها، املُغرب يف حلى املغرب، ابن �صعيد 

املغربي، حتقيق: الدكتور �شوقي �شيف، دار املعارف م�رص، ط4، 1: 56.

)4( ليلة ليالء وليلى: اأي: ليلٌة طويلٌة، �صديدٌة، �صعبٌة. وقيل: هي اأ�صدُّ ليايل ال�ّصهر ظلمًة، وبه �ُصميت املراأة ليلى. الل�صان، 

لي�ص بج�صٍم  ملا هو  الَكْلَكل  ُي�صتعاُر  الرتقوتني. وقد  ما بني  در من كلِّ �صيء، وقيل: هو  ال�صَّ الَكْلَكُل:  )ليل(.  مادة: 

ديُد الظْلمة، وليلة ِحْنِد�صة، وليل  كقول اأبي الف�صل ال�صابق. اللِّ�صان، مادة: )كلل(. احِلْنِد�ُص: الّظلمة، وقيل: اللَّيل ال�صَّ

لمة. الل�صان، مادة: )حند�ص(.   ِحْنِد�ص: مظلم. واحلناد�ص: ثالث لياٍل من كلِّ �صهر �صديدِة الظُّ

اأ�صفت كلمة )ملك(  الل�صان، مادة )جنم(.  الرثيا جنمًا.  العرب كانت ت�صمي  اأنَّ  ابن منظور  الرثيا. فقد ذكر  النجم:   )5(
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َماِكِه ِب�ضِ ــاً  ــن َطــاِع ــَهــْيــٌل  �ــضُ ـــــَدا  ـــا)1)4-َوَغ �ـــضَ ـــرَتِّ ـــتَ ـــــــــَداَءُه َوتَـــَخـــالُـــُه ُم اأْع

َكاأنها ــُر  تَــ�ــضــتَــِديْ نَــْعــ�ــٍص  َوبـَــنـــاُت  ــا)2)5-  ــِلــْلــَن املـَـْكــِنــ�ــضَ ــــْزلٍن �ــضَ ــــالُء ِغ اأْط

ُقْطبَُه ـــَداُه  يَ اأ�ــــرَصَْت  ــْد  َق واجَلــــْدُي  ــى)3)6-  ــضَ الأ� يُنَْهِنهُه  ل  ــْيـــــراً  اأ�ــضِ ــَوى  ــثَ َف

ــُه ــاأن ــمَّ اجلــنَــاَح َك ـــْد �ــضَ ُ َق ــرصْ ــ� ــن ــا)4)7-وال ــ�ــضَ ــب ــاأُْح َف ــاَق  ــَح ــلَّ ال َراَم  ٌم  ُمــتَــَقــدَّ

ـــاَدُه َج ِريـَــا�ـــصٌ  َمْطِلعها  َوَكـــــاأنَّ  نَْرِج�َضا8-  ــَت  ــبَ فــاأنْ ــاً  ــْدم ِق ــا  احَلــيَ ــْوُب  ــضَ �

انَْطَوى َوَقــِد  ـــْوَرُه  نُ  
ْ
يُْحيي ــْدُر  ــبَ ــا9-وال ــضَ � ــوَّ ــــْد َق ــــاُه َحـــتَّـــى ِخـــْلـــتـُــُه َق ــــَرَف َط

اللَِّوا ــَع  َرَف ــْد  َوَق ُمْنهِزٌم  ْبُح  ــا)5)10-وال�ضُّ ِلــيـَـْخــبـُـ�ــضَ ــالِم  ــظَّ ال ــُح  ــْن ُج ــــِرِه  اإث يِف 

َحى ال�ضُّ ُحَلِل  يف  الَفْجَر  تََلقَّى  ــا11-حتّى  ــ�ــضَ ــبَ ـــالِم الأْع ــــَه الـــظَّ ــا َوْج ــن ــال لَ ــَج َف

َجى الدُّ َعَلى  ا�ْضتََطاَل  َّــا  مَل َفَكاأنُه  تََلبَّ�َضا12-  الأَعـــــزِّ  ـــــْزِم  احْلَ ـــي  اأب ــنَــى  ِبــ�ــضَ

21

:  ]ال�رضيع[
)6(

وقال يف الهجاء

ــاِئــبــاً  �ــضَ ُقـــْربَـــُكـــُم  اأَرى  اإْن  ـــا  َم ــــص1ِ-  ــــا� ــــنَ اأْج َغـــــــْرُ  يِل  ـــــــُم  ـــــــتُ َواأنْ

ــي ــِن اأنَّ ِعــْنــَدَكــْم  ــي  ــضِ ــْو� ــُل ُج َوَمــــا  ــي2-  ُجــالَّ�ــضِ بَــْعــ�ــصِ   ِمــــْن  كــــْم  اأُعــــدُّ

ــْم ــُك ــنَ ــْي بَ ـــا  َم اأْجـــِلـــ�ـــصُ  ــي  ــِن ــن ــِك لَ ـــص3ِ-  ـــا� ـــنَّ ال ــــــــَدِم  َع ــــــْن  ِم  
ً
تَـــَعـــلُّـــال 

اجتهاداً يف مطلع امل�رضاِع الثاين لأمتِّم بها الوزن واملعنى. اأّما امل�رضاع الأول فهو امل�رضاع نف�صه الَّذي بداأ به العبا�ص بن 

الأحنف بيته الذي قال فيه:

ــُه َكــاأّن َماِء 
َّ

ال�ص اأفـــِق  يف  ــْجــمُ  ــنَّ ـــِه َقــاِئــُد«»وال ـــَدْي َ َمـــا َل َّ
ــــري ـــى حَتَ ـــَم اأَْع

ديوان العبا�ص بن الأحنف، حتقيق: عاتكة اخلزرجي، دار الكتب امل�رصية، القاهرة، ط1، 1373هـ- 1954م. �ص 82.  

�ص: توّقى. الل�صان، مادة: )تر�ص(. )1( مترتِّ�ص: مت�صرتَِّ بالرتُّ�ص. وترتَّ�ص بالرتُّ

. الل�صان، مادة: )كن�ص(.
ِّ
: َمْوِلج الوح�ص من الظباء، والبقر ت�صتكنُّ فيه من احلر

ُ
)2( املَْكِن�ص

اأبداً  اأبي�ٌص، ل يربح مكانه  )3(  قطبه: مداره. وقيل: القطب كوكٌب بني اجلدي والفرقدين، يدور عليه الفلك، �صغرٌي، 

الل�صان، مادة: )قطب(. ينهنهه: يزجره. الل�صان، مادة: )نهنه(. 

)4( الن�رض: اأحد الكوكبني املعروفني بالنَّ�رضين على الت�صبيه بالن�رض الطائر. الل�صان، مادة: )ن�رض(. 

ا�َصُة: الغنيمة. الل�صان، مادة:)خب�ص(. 
َ
 ال�صيء اأخذه وغنمه. واخُلب

َ
)5( خب�ص

)6( )1-3( يف الذخرية 4: 75.
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 اأبا الف�صل اأن ي�صَف له غالمًا كاتبًا ح�صَن اخلّطني؛ خطِّ اليد، وخطِّ الوجه، 
ُّ
�صاأل الثَّعالبي

]ال�رضيع[   :
)1(

فاأن�صاأ اأبو الف�صل قائاًل

ــُه لَ ــي  ــ�ــضِ ــْف نَ اأهــــَديـْـــُت  ـــٍب  ـــاِت َوك ــِه1-  ــضِ ــ� ــْف ـــــَدا نَ ـــْوِء ِف ـــضَّ ـــ� ــــَن ال ـــَي ِم ـــْه َف

ُمــْهــَجــِتــي َعــَلــى  ـــِه  يْ ـــدَّ َخ ــَط  ــلَّ ــضَ � ــِه)2)2-  ــضِ ــْر� ــالهــا َوْهــــَي ِمـــْن َغ ــتــاأ�ــضَ َفــا�ــضْ

ِه ــــــدِّ َخ ــــى  ــــَل َع ــــــطَّ  ُخ كــــاأمنَــــا  ــِه)3)3-  ـــطَّ يف ِطــْر�ــضِ ـــْد ُخ ــــِذي َق ــُل الَّ ــث ِم

ِبي َحـــلَّ  ــَدمــا  ــْع بَ اأْدِري  ــُت  َفــَلــ�ــضْ ـــِه)4)4-  ِنـــقـــ�ـــضِ اأْم  ــــُف  ــــَل اأتْ ـــِكـــِه  مِبَـــ�ـــضْ

23

]الكامل[    :
)5(

ة بها وله من ق�صيدٍة يف و�صف القريوان قالها وقَت فتنة العامَّ

َفَحالُها َواُن  ـــْرَ ـــَق ال  
َّ
ــي ــَل َعَ ــْت  ــالَ َح ُمنَغَّ�ُص)6)1-  َفهَو  الَعْي�َص  َعــهــْدُت  ا  َعمَّ

ــــٌد َزاِئ يـَــــْوٍم  ُكـــلِّ  يِف  ــا  ــه ــَرابُ ــخ َف ــُقــ�ــُص)7)2-  ــْن ــْوِر ِفــْيــهــا تَ ــُم ــْع َ ــُة امل ــابَ ــبَ َو�ــضُ

)1( )1-4( يف الذخرية 4: 62.

)1-2( �رضح مقامات احلريري 5: 221.  

ابع، فالثاين.
َّ
ل، فالر )1-3( نفح الطيب 3: 376. مع اختالف ترتيب الأبيات؛ فقد روى على الرتتيب: الأوَّ

)2( يف النفح : »...فا�صتاأ�صلتها وهي من غر�صه«. وقد اعتمدُت رواية الذخرية؛ لأنَّ فاعل )ا�صتاأ�صالها( األف التثنية العائدة 

على اخلدين.

ت. واجلمع: اأطرا�ص، وطرو�ص. الل�صان، مادة: )طر�ص(.
َ
 ُكِتب

ّ
ت ثم

َ
ي حيفة، ويقال: هي التي حُمِ �ص: ال�صّ

ْ
ر )3( الطِّ

: امِلداد، واجلمع: اأنقا�ٌص، واأنق�ص«. الل�صان، مادة: )نق�ص(.  
ُ

: الَّذي ُيْكَتُب به. قال ابن �صيده: »الِنْق�ص
ُ

)4( الِنْق�ص

ة، تون�ص، 
َّ
ة التون�صي

َّ
بَّاغ القريواين، املطبعة العربي )5(  )1-5( يف الذخرية 4: 73، ومعامل الإميان يف معرفة اأهل القريوان، للدَّ

1320هـ. 3: 24.

للمبتداأ  خرب  �ُص«  »منغَّ فقوله:  والإعراب،  للمعنى  اأن�صب  املعامل  رواية  اأنَّ  اإلَّ  بَحاِلَها«  »..القريوان  الذخرية:  يف   )6(

»فحالها«، لذلك اعتمْدتها يف املت.

ى يف الإناء من  ة الي�صرية، وما تبقَّ
َّ
بابة: فهي البقي ا ال�صُّ اأمَّ )7( يف املعامل:»... وجنابة املعمور فيها...«. واجَلَناَبُة: النَّاحية. 

اإثر هذه  اأّن معامل القريوان احل�صاريَّة، تتناق�ص يومًا بعد يوم  اب. الل�صان، مادة: )جنب( و )�صبب(. واملق�صود  ال�رضَّ

الفتنة الَّتي طحنت الب�رض واحلجر. 
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:
)1(

ومنها

َفاإنُه ــاُن  َم ــزَّ ال ــِنــي  اأْرَخــ�ــضَ َكــاَن  اإْن  ــص3ُ-  ــ� ــْرُخ تَ ل  ــعــاً  ــاِئ ــ�ــضَ بَ اإيلَّ  ـــَدى  اأَ�ـــضْ

ِعي  َمْو�ضِ ِطبَاِعي  ِمــْن   َ َّ
ــر َغ ــاَن  َك اأْو  تـَـْقــُر�ــُص4-  ــا  ــاه ِوَع ــْت  ــَرَك تَ اإْن  ــُر  ــاخَلــْم َف

َعاِثٌر َحــايِل  ــْرُف  َوِط جْوُع  الرُّ َكْيَف  �ُص)2)5-  ُمَق�ضَّ ــْرُ  الــَكــ�ــضِ اآَمـــايِل  ــاُح  ــنَ َوَج

24

 ببغداد، والغالم يعرف �صّدة 
ً
قال ابن ظافر يف بدائع البدائه: »كان اأبو الف�صل يهوى فتى

وجده به وكلفه، فدمعت عينا اأبي الف�صل يومًا، فقال الغالم: دمُعك �صاهٌد عليك. فارجتل اأبو 

:  ]الطويل[
)3(

الف�صل« هذين البيتني

ُجْملًة  ُحبََّك  ــْرُت  ــَك اأنْ ــْد  َق  
َ
َوَهْبِني �ُضْخَطها)4)1-  الْعزيَْزِة  ي  نَْف�ضِ ِمْن  نُْت  َوَهَوَّ

�َضَهاَدٍة َجــْرُح  احُلبِّ  يف  يل  اأيْــَن  ــهــا)5)2-َفِمْن  ـــَي َخــطَّ ـــِع ــا َوَدْم ــاله ــاِمــَي اأْم ــَق �ــضَ

ام اإىل اأّن لالأبيات بقيًة، ولكنَّني مل اأعرث عليها. 
َّ

)1( اإ�صارٌة �رضيحٌة من ابن ب�ص

واية غرُي �صحيحٍة لأنَّها ُتِخلُّ املعنى، فالِطرف: هو الكرمُي العتيُق 
ِّ
«. وهذه الر

ٌ
ف حايل عامر

ْ
)2( يف معامل الإميان: ».. وِطر

ت اخليل، ول نقول: تعّمرت  َ عن الف�صل، وعدم القدرة على امل�صي يف الأمر، نقول: تعرثَّ من اخليل. واإذا اأردنا اأن نعربِّ

اخليل.

)3( )1-2( يف الذخرية 4: 60، بدائع البدائه، �ص 364، �رضح مقامات احلريري 2: 87، الوايف بالوفيات 4: 70 نفح الطيب 

ت روايُة ابن ظافٍر، تكون الأبيات قد قيلت خالل الفرتة القليلة التي ق�صاها اأبو الف�صل يف بغداد؛  3: 377. واإذا �صحَّ

اأي قبل خروجه اإىل القريوان، وبعد عودته من �رضوان؛ اأي قبل �صنة 439هـ. وعلى هذا التقدير يكون عمر اأبي الف�صل 

حينها حوايل خم�صني عامًا. هذا اإذا اأُِخَذ بعني العتبار اأنَّ اأبا الف�صل مل يعْد اإىل بغداد بعد اأن خرج منها وهو يف الثانية 

ًة واحدًة، على ما نقلته اإلينا امل�صادر واملراجع.  
َّ
والع�رضين من عمره اإلَّ مر

ا يف  غلمانه.اأمَّ باأحد  البيتني  هذين  قال  الف�صل  اأبا  لأنَّ  مردودٌة  واية 
ِّ
الر وهذه  اأنكرت..«.  قد  »..هبيني  الوايف:  )4( يف 

واية على النحو الآتي:
ِّ
خرية، و�رضح املقامات، والوايف، والنفح فقد كانت الر الذَّ

ُجْمَلًة ك 
َّ
حب اأنــكــرُت  قد  ــطــهــا«»وهبني  حَمَّ اأروُم  ل  اأيّن  ـــُت 

ْ
َواآَلـــي

 منا�صبَة النَّظم، وهذا يعني اأنَّه 
َ
وقد اعتمدُت روايَة ابِن ظافٍر ل�صببني: الأول: لأنَّ ابَن ظافر قبل اأن يروي الأبيات ذكر  

بب الثَّاين: فالأنَّ روايَة 
َّ

ا ال�ص على علٍم ودرايٍة بالبيتني اأكرث ممَّن اكتفى برواية البيتني دون اأي تعليق اأو ذكٍر للمنا�صبة. اأمَّ

واية الثانية، والَّتي ل ُيْدرى على من تعود الهاء يف كلمة )حمَطها(.
ِّ
ابِن ظافٍر اأكرُث و�صوحًا من الر

يعة، وخا�صًة بني رجالت احلديث؛ ومل يكن اأبو  ائعة يف علوم ال�رضَّ )5( م�صطلح )اجلرح والتعديل( من امل�صطلحات ال�صَّ

الف�صل بعيداً عن مثل هذه العلوم الَّتي ا�صتقاها من اأ�رضته منذ نعومة اأظفاره، فهو من اأ�رضٍة ا�صتهرت مبا يعرف برواية 

�صول الكرمي ، وهو ابن م�صند بغداد يف زمانه.  
َّ
الأبناء عن الآباء و�صوًل اإىل الر
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:  ]الب�صيط[
)1(

وله من ق�صيدٍة قالها يف رثاء القا�صي الها�صمي يف حلب

ي َدَعْوَت اإل الْر َداِع 1-نَاِعي اأبي َجْعَفَر الَقا�ضِ اأْم  اأنْــــَت  ـــاٍع  نَ يـُـــْدَر  ــْم  ــَل َف َرَدى 

�رَصٍَف َوِمــْن  َمٍْد  ِمْن  الَْعِظْيَمنْيِ  بَــاِع)2)2-تَْنَعى  َوِمــْن  ُخْلٍق  ــْن  ِم ِحْيبنَْيِ  الرَّ بْعَد 

ـــْرَ بـَـاِكــيـَـٍة ــِق َعــْيــنــاً َغ ــْب ــْم تُ ــَل ــاًل َف ــه ـــاِع)3)3-َم ـــْرت ُم َغـــْرَ  ُفـــــوؤَاداً  تَـــَرْكـــَت  َول 

اْمتاَلأْت بَْعَدُه  ُعيُْوٍن  ]ِمْلَء[  كْاَن  ـــَمـــاِع)4)4-َقْد  ــاٍر َواأ�ـــضْ ــضَ ــ� ــاً َونــْزهــَة اأبْ ــْزن ُح

ة قيلت يف رثاء  القا�صي 
َّ
نُت يف منا�صبة الأبيات اإىل اأنَّ هذه املرثي

َّ
ا بي )1( )1-4( يف تتمة اليتيمة �ص 80-81. اأ�صار الثعالبي كمَّ

َف هذا القا�صي لعدم توافر ما ي�صاعد على ذلك؛اإذ مل ينقل الثَّعالبي �صوى 
ُّ
الها�صمي يف حلب. ولكنَّني مل اأ�صتطع تعر

هذه  ولكن   ».. القا�صي  اأبي جعفر  ناعي   « قال:  عندما  كنيته  بذكر  الف�صل  اأبو  اكتفى  وكذلك  جل؛ 
َّ
الر هذا  لقب 

جل املق�صود بدقَّة. ولعلَّ هذا القا�صي هو نف�صه الَّذي رثاه ابن ر�صيق القريواين )390- 
َّ
الإ�صارات مل ت�صعفني مبعرفة الر

اأبو  وي ذاته الَّذي نظم عليه 
َّ
الوزن نف�صه، والقافية عينها، والر 463( بق�صيدته الَّتي نظمها يف الغر�ص نف�صه، متخذاً 

الف�صل، اإذ قال:

النَّاِعي اِرِخ  ال�صَّ َذاَك  َفِم  يِف   
ُ
اعيالَعْفر الدَّ ـــوَة  َدْع  ٍ

ْ
بــَخــري ــْت 

َ
ــب

ْ
اأُجــي ول 

ـــْلَء اأْفـــــَواٍه واأْفـــِئـــَدٍة ــَعــى ِم ــْد َن ــَق ــَمــاِع  َف َواأ�ــصْ ــاٍر  اأْبــ�ــصَ ِمـــْلَء  َنَعى  َوَقـــْد 

اأ�َصَفًا ــَوا  ف ي  الَقا�صِ  
ُ
اِهر الطَّ  َ ــيُتــويفِّ ــاِع َواأْوَج ِتِباِريحي  ُيـــَوفِّ  ملْ  اإْن 

ــٍة ــاكــل  َث
ُ

ــ�ــص
ْ
ــه ُلــب ــي ــاِع  َفــِلــلــِدَيــانــِة ف ــَت ــْل ــُب ُم ــَل ــِه َق

ْ
ــي ــَل ــاِء َع ــ�ــصَ ــَق ــْل وِل

ديوان ابن ر�صيق، جمع: الدكتور عبد الرحمن ياغي، دار الثقافة، بريوت- لبنان. �ص 98 .  

فمن الي�صري على املتاأمِّل يف هذه الأبيات مالحظة التَّ�صابه الكبري بني معاين املرثيتني، فالبدَّ اأن يكوَن اأحدهما متاأثراً   

منية نف�صها، واجتمَعا حتت �صقٍف واحٍد  جالِن يف املّدة الزَّ
َّ
بالآخر،  ولكن من الع�صري معرفة املوؤّثر واملتاأثِّر، فقد عا�ص الر

ة يف حياة اأبي الف�شل. 
َّ
من يف بالط املعز بن بادي�ص. وهذا ما اأ�رصت اإليه يف اأثناء احلديث عن املرحلة املغربي ردحًا من الزَّ

، �صالَح بَن جعفر اأحد اأعيان حلب امل�صهورين، عندما قال 
َّ
واإذا قيل اإنَّ ابَن ر�صيٍق قد رثى القا�صي اأبا طاهر الها�صمي

اهر...« يردُّ ذلك ب�صهولٍة وي�رض، وذلك اإذا ُعِرَف اأنَّ القا�صي املذكور تويف �صنة 395 هـ.  يف البيت الثالث: »تويف الطَّ

ا ابن ر�صيٍق فقد ولد �صنة 390هـ. اأي كان يف اخلام�صة من عمره عندما مات القا�صي  ينظر:الوايف بالوفيات 16: 235. اأمَّ

اأبو طاهر الها�صمي.

عة يف املكارم. اللِّ�صان، مادة: )بوع(.
ِّ

)2( الباع: ال�ص

)3( مرتاع: َفِزٌع. الل�صان، مادة: )روع(.

ُة )مالأ( 
َّ
وايُة الأ�صلي

ِّ
واية يختلُّ الوزن، ويختلُّ اإعراب كلمة )عيون(؛ اإذ لو كانت الر

ِّ
)4( جاءت يف امل�صدر )مالأ( وبهذه الر

ء( فا�صتقام به الوزن، والإعراب.   لوجب ن�صب ما بعدها على املفعولية .لذلك نقلُت الفعل اإىل امل�صدر )مْلْ
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26

:  ]الب�صيط[
)1(

وله من ق�صيدٍة طويلٍة

تُلِهبُُه  اُن  ـــْرَ ـــنِّ َوال ــُم  ــْح ــَف الْ ــا  ــاأمنَ َك َِق)2)1-  ــْوٍب مَن الــ�ــرصَّ ثَ ْنِ يِف  ــاٌم ِمــَن الــزِّ َه

َرَهٍج يِف  ْيُف  ال�ضَّ بََراَها  نـُـْوُد  الــزُّ اأِو  ــِق)3)2-  ــَل ــَع ال �َضْطبُة  َعلْيها  ــْوِد  ــهــنُ ال ِمــَن 

ــَد َرْقـــَدِتـــِه ــْع بَ ــِه  ـــاُد َعــلــْي َم ـــدَّ الـــرَّ َفِق)4)3- َم ال�ضَّ ُحــَمــَرِة  ــْن  ِم َح�َضٌك  ــَه  لَ َعْيناً 

ــرٌة  ــاِث نَ ــــــَزاُن  ِلــلــنــاِر َوالأْح اأُقــــْوُل  يـُـِفــِق)5)4-  َلْ  ــبِّ  احُل ــَراِت  ــَم َغ يِف  َوالَقْلُب 

ــًة ــَج ــوؤَجَّ ُم ـــاًرا  ن ــي  ــَرِب ــْق تَ اأْن  اإيـــاِك  ِقي)6)5-  َفتَْحرَتِ َقْلِبي  يِف  ْوِق  ال�ضَّ ِبــالِعــِج 

لَِقيَْت  ــا  َم ــِت  ــْي لَق ــا  َم ـــِك  اأن ـــنُّ  اأُظ الَْقَلِق)7)6-  َجاِحِم  ِمْن  الَْهَوى  اأْهــِل  ُقُلْوُب 

َجَعُلْوا َوَقـــْد  ــٍع  ــْوِديْ ــتَ ِب ــْيــِت  ُمــِنِِ َول  الُعنُِق 7-  َعَلى  ــاً  ــَواق اأَط ــَواِعــِد  الــ�ــضَّ ِبْي�َص 

ــهــُم ــِت ــْف اأِل ـــْزلٍن  ـــِغ ِب ــِت  ــْع ــِج ُف َول  َفــِق)8)8-  الــرُّ َمــَع  �َضاروا  اإْذ  ِبَقلِبِك  �َضاروا 

َفَغَدْوا  َغْفَلًة  َعلْيِهْم  الــِفــَراُق  �َضَطا  ــَرِق 9-  ــَف ِة ال ــدَّ ــضِ ــاً ِمـــْن � ــَرق ِمـــْن َجــــْوِرِه ِف

بٌَة  ُمَغرِِّ ــَواِقــي  َواأ�ــضْ �ــرَصْقــاً  َفــ�ــرِصُْت  ُطُرقي)9)10-  ُطْرِقهْم  ِمْن  نََزَحْت  َما  بُْعَد  يَا 

)1( )1-18(يف الذخرية 4: 69.

)9- 10-11-12-14-15( يف نفح الطيب 3: 376-375.   

وحانيني، وقيل: الهامة: اأعلى الراأ�ص. الل�صان، مادة )همم(. 
ّ
: جمع مفرده هامة، والهامة: راأ�ص كلِّ �صيٍء من الر )2( الهامُّ

بوه« ف�صار �رضق. 
ّ
َق: �صقاق احلرير، وقيل: اأجوده، واحدته: �رَضََقٌة. وقال اأبو عبيدة: »هو بالفار�صية اأ�صله �رَضَه فعر ال�رضَّ

ان، مادة )�رضق(.
َ

اللِّ�ص

ويف  الغبار.  ْهُج: 
َّ
والر َهُج، 

َّ
الر )زند(.  مادة:  اللِّ�صان،  زند.  واحدها:  النَّار،  بها  ُتْقَتَدُح  الَّتي  العليا  الأعواد  الّزنود:   )3(

 الّنار (. اللِّ�صان، مادة: )رهج(.
ُّ
هج، مل يدخله حر

َّ
احلديث : )من دخل جوفه الر

َكٌة. الل�صان، مادة: )ح�صك(.
َ

لب املعروف، واحدته: َح�ص وك ال�صُّ ُك: ال�صَّ
َ

)4( احَل�ص

، وغمرة املوت. الل�صان )غمر(.
ِّ
ُة: املاء الكثري، ومن املجاز، غمرة ال�صيء: �صّدته ومنهمكه؛ كغمرة الهم

َ
)5( الَغْمر

. اللِّ�صان، مادة: )لعج(. ِعُج: الهوى املحِرق، يقال: هوى لعٌج؛ حلرقه الفوؤاد من احلبِّ )6( الالَّ

. وهو من اجلحيم. اللِّ�صان، مادة: )جحم(. 
ِّ
ديد احلر ُه من الّنار، وقيل: هو املكان ال�صَّ

ُ
)7( اجلاحم:ما ا�صتدَّ لهب

فق: جماعٌة ترافقهم يف �صفرك . الّل�صان، مادة:)رفق(.
ُّ
)8( الر

فاإذا حذفت اختلَّ  البيت،  الفاء من مطلع  اأن حتذف  النفح: »�رضت �رضقًا...«. وهذا غري �صحيح؛ لأنَّه ل يجوز  )9( يف 

من  املتحرك  ت�صكني  ويعدُّ  الوزن.  لإقامة  قهم( 
ْ
)طر كلمة  يف  اء 

َّّ
الر ت�صكني  اإىل  جلاأ  قد  اعر  ال�صَّ اأنَّ  ويالحظ  الوزن. 

عراء. �رضورات ال�صعر الَّتي يكرُث ا�صتخدامها عند ال�صُّ
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َكاِظَمٍةٍ ــْوَم  يَ َدْمــِعــي  ـــَداُرُك  تَ ــْول  لَ ــُت ِمــْن ُحــَرِق11-  ــَديْ ْكــَب َما اأبْ لأْحـــَرَق الــرَّ

ٍث ُمْكرَتِ َغْرَ  َجهراً  الَْقلِب  َِق)1)12-يَا�َضاِرَق  ال�رصَّ َعَلى  بَْعِدي  ِمْن  احُلبِّ  اأِمْنَت يف 

ِبَعاِطفٍة تُْنِع�ْص  ى  �ضَ الرِّ ِبَعنْيِ  ــْق  اُْرُم ـــِق13-  ـــْن َرَم ـــَت ِم ـــْي ــِة َمـــا اأْوه ــيَّ ــِن َ ــَل امل ــْب َق

مبَا يـَـبـُـْوُح  لَْفٍظ  �ِضَوى  ِمنَّي  يَْبَق  َلْ  بَِقي 14-  ــَف  ــْي َك ــِظ  ــْف ــلَّ ِل َعــَجــبــاً  ــا  ــيَ َف ــى  ــَق األْ

َعالِنيًَة  َفاْهُجْر  اأْو  �ِضْئَت  اإَذا  ْلِني  ــــَدِق15-�ضِ ــى احْلَ ــَل ـــُمـــوٌل َع ــــَك حَمْ ــلُّ َذِل ــُك َف

:
)2(

ومنها يف و�صف الّطلِّ والنْور

َجَمَدْت  َما  بَْعِد  ِمْن  َقْطَراِتِه  ــاأنَّ  َك ـــــَوَرِق)3)16-  ـــَداٍف ِمــَن الْ ـــْوَق اأ�ـــضْ ـــٌئ َف لآِل

اأْعيُنُُه ِبالثْلِج  َرِمـــَدْت  َقــْد  َفالنَّْوُر  ـــْرِ ُمــنــَطــبــِق)4)17-  ــَجــْفــٍن َغ ــو ِب ــْرن َفــَلــْيــ�ــَص يَ

يِْب َعَلى ُن َقْد �رَصَبَْت اأيِْدي ال�رصَّ ـــِق)5)18-َوالُغ�ضْ ـــنُ ـــُع ـــَل الْ ـــاِئ ــــــرَتَاُه َم ــــــــِه َف اأْوَراِق

27

:  ]الب�صيط[
)6(

وقال يف و�صِف زامٍر اأ�صود

لَُه الْبَهْيِم  َكاللَّْيِل  الــلَّــْوِن  َوَحــاِلــِك  َكالَْفلِق1-  ــِن  ــ�ــضْ احْلُ ــ�ــرْصقــاُت  ُم ــاِئــٌل  َفــ�ــضَ

ـــٌح ُمـــوؤَثِّـــَرٌة ــْوُب َعـــْن نُــْطــِقــِه ِريْ ــنُ ُمْغتَِبِق)7)2- تَ ــبِّ  لُ اأْو  َطِبٍح  ُم�ضْ َقــْلــِب  يِف 

َح�َضناً ــِه  ِب ــهــاً  َوْج َمِْل�َضنَا  ــاُل  ــَخ تَ لـَـِبــِق 3-  ــِجــٍب  ــْع ُم ــاٍل  ــَخ َك ــِه  ــْي ِف ــاَر  ــضَ � اإْذ 

�ُضِلبَْت ــــرِه  َزْم ـــْن  ِم ــُه  ــفُّ َك ـَــا  َكـــاأمنَّ ــرَتَِق4-  ــ�ــضْ ُم ـــدُّ  ِج ـــِه  يَـــَديْ ـــْن  ِم ـــــُرُه  َزْم اأْو 

بِه ــِه  ــْي اإلَ ــى  ــْوَح يُ ــا  َم يَــْحــَفــُظ  تَــــَراُه  ـــِرِق 5-  ـــَخ ـــْن ُ ـــِوي مِب ـــه ُه اأبـَــــــًدا يَ ُّ َو�ـــــــرصِ

)1( يف النَّفح: »..اأن تعدى على ال�رضق«.

ًة. 
َّ
ام اإىل اأّن لالأبيات بقي

َّ
)2( اإ�صارة اأخرى من ابن ب�ص

ار، وهو غالف اللوؤلوؤ، واحدته: �صدفة. اللِّ�صان، مادة: )�صدف(. )3( الأ�صداف:املحَّ

هر، واجلمع اأنوار. الل�صان، مادة: )نور(. )4( النَّْور: الزَّ

ليد الَّذي يقع يف الأر�ص. الل�صان، مادة: )�رضب(. قيع واجلَّ يب: ال�صَّ )5( ال�رضَّ

خرية 4: 68-67.  )6( )1-7( يف الذَّ

)1-3-5-6-7( يف �رضح مقامات احلريري 2: 310.  

. الل�صان، مادة:)�صبح(.
َِّ

ب بالغداة، وهو خالف الغبوق؛اأي ال�رضاب يف الع�صي بوح: ال�رضَّ )7( ال�صَّ
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ُمْتَهًدا ــــاَر  الأْوتَ ِباأنَْفا�ِضِه  يَــْحــُدو  ــُرِق 6-  ــطُّ ال ـــــاُن يِف  ـــِه الأحْلَ ِب ــتـَـِقــْيــُم  َفــتـَـ�ــضْ

بَْهَجِتِه ُح�ْضَن  اإلَْيِه  بَاُب  ال�ضَّ ــَدى  اأْه َعبَِق7-  َويف  ـــْوٍن  لَ يف  ــَك  املِــ�ــضْ ــَب  َفــنـَـا�ــضَ

28

]الب�صيط[   :
)1(

وقال يف الغزل

ـــِه َزْوَرِت ِطْيِب  ــْن  ِم اأَنْ  لْ  َزاَريِن  اإْن  ـــَرِق 1-  احُل ِة  ــدَّ ــضِ � ـــْن  ِم اأَنْ  َلْ  ــا  ــَف َج َواإْن 

َراِقــَدٍة   ُ ْ
ــر َغ ُجــُفــْويِن  اِل  الِْو�ضَ َفِفي  قَلِق 2-  ــْن  ِم الــِهــْجــَراِن  َويِف  ُْوِر  ــرصُّ ــ� ال ــَن  ِم

ي نََف�ضِ َعال  اإْن  َحريْقاً  لأَْخ�َضى  اإينِّ  ــَرِق3-  ــَغ الْ ــَن  ِم ــي  ــِع َدْم َجـــَرى  اإْن  ــي  ــِق َواأتَّ

29

 اأبي الف�صل اأنَّه قال: 
ِّ
ٍد رزِق اهلِل بِن عبِد الوهاب، ابِن عم نقل احلميديُّ عن الإمام اأبي حممِّ

:
)2(

لها« ِه من ق�صيدٍة طويلٍة اأوَّ د بن عبد الواحد لنف�صِ »اأن�صدين اأبو الف�صل حممَّ

  ]الطويل[ 

ــاِرِق ــْن َجــوِّ بَ  ِم
ِّ
ــي ـــاِل احَل َعا�ِضِق)3)1- اأبَــْعــَد اْرِتَ َقْلُب  الْهَوى  يَ�ْضُلو  اأْن  تُوؤَمُِّل 

ومنها:

اأِجــْد َوَلْ  ــاُت  ــاِدثَ احْلَ اأْظَماأتِْني  اإَذا  ــاِذِق)4)2-  ــَم ــتَ ــٍن ِمـــْن َمــاِئــهــا ُم ــضِ ــَوى اآ� ــضِ �

)1( )1-3( يف تتمة اليتيمة �ص 80.

)2(  )1-10( يف جذوة املقتب�ص، للحميدي، حتقيق: اإبراهيم الإبياري، دار الكتاب امل�رضي- القاهرة، دار الكتاب اللبناين- 

بي، حتقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب امل�رضي-  بريوت، ط3، 1410هـ- 1989م 1: 124، 125، بغية امللتم�ص، ال�صَّ

القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت ط1، 1410هـ- 1989م. 1: 143-142.

)1( يف تاريخ الإ�صالم، حوادث ووفيات )441-460( �ص 387.  

)3( بارق: من منازل بني متيم، وكذلك العذيب وهما اللذان ذكرهما املتنبي بقوله:

ــارِق وب الُعذيب  بني  ما  تذكرت  الــ�ــصــوابــِق«»  وجمـــرى  عوالينا   
َّ
جمــر

و�ص املعطار )العذيب(.
َّ
ينظر: الر  

)4( الآ�صن من املاء: هو الَّذي ل ي�رضبه اأحٌد لنتنه. اللِّ�صان، مادة: )اأ�صن(. واملذق: املزج واخللط. الل�صان، مادة: )مذق(.
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َكاأ�ُضُه تُْعِطُب  ْرِ  ال�ضَّ �ُضالَف  بُْت  �رَصِ ـــاِرِق)1)3-  ـــَف ُم َحــِبــيــٍب  اأْو  َخــلــْيــٍل  ــِد  ــْق ــَف ِل

َكاأمنَا  اأبُــْوَهــا  بَــْل  ل  َى  ال�رصُّ ــُن  ابْ ــا  اأنَ َخاِفِق4-  هــِر  الــدَّ ــَن  ِم َقلٍب  َعَلى  ــي  ــاِب ِرَك

َغاِمِزي َظلَّ  اإْن  البنَْيِ  َكفِّ  ْتَت  فاً  ــِقــي)2)5-�ضَ َذاِئ الْــبَــنْيُ  ــَرا  َع اإْن  ُزَعــافــاً  اباً  و�ضَ

اأنني َتْ�َضُب   
َ
َفــْهــي الفيَايِف  اأِلــفــُت  النََّقاِنِق)3)6-  ــاِل  ِرئ ِمــْن  َوِعْي�ضي  َواَها  �ضُ

ــاِرٍم بــاأبْــيَــ�ــَص �ــضَ ــــايِل  اآَم ــُت  ــْق ــلَّ ــِق)4)7- َوَع ــاب ــضَ ــــــَرَد � ــيٍّ َواأْج ــطِّ ــَمــَر َخ َواأ�ــضْ

�َضا�ِضٍع ــلَََّ  ُك الُْعال  نَْيِل  ِمــْن  بَْن  َفَقرَّ بَا�ِضِق8-  ُكـــلَّ  ــى  ــنَ ُ امْل ــِد  ــْع بُ ِمـــْن  َواأْدنـَـــــنْيَ 

ُمْهَجِتي ــرَصُِّع  ــ� تَ يف  تَْعِذِلْيِني  ــال  َف ــِق 9-  ــاِل ــيَ ــَف َوال ــا  ــنَ ــَق الْ ــــنْيَ  بَ ــِفــهــا  َحــْت اإَل 

َراَحِتي  
ِّ
اخَلط  َقنا  ِمْن  ُمِريْحاً  َعاِتِقي10-َفَل�ْضُت  ْيِف  ال�ضَّ ــَمــِل  حَمْ ــْن  َع ُمْعِتقاً  ول 

30

]اخلفيف[  :
)5(

وقال اأي�صًا

ِتْيهاً ِل  ِبالَو�ضْ نَّ  �ضَ ــْد  َق َوَحــبــْيــٍب  َاِق1-  ــــُدوُر ِبــــالإ�ــــرصْ ــــبُ ــنُّ ال هـــْل تَــ�ــضِ

يُنـ اأْن  الَْهْجُر  ذا  َداَم  اإْن  اأْخ�َضى  ــا  ـــِه ِعــــَقــــاَل ِوثــاقــي2-اأنَ ـــبِّ ــَط ِمــــْن ُح ــضِ ــ� ـ

)1( يف البغية: »لغ�ّص خليٍل«. تعطب: تهلك، واملَعاِطب: املهالك. الل�صان، مادة:)عطب(.

)2(  يف البغية: »..اإن غدا البني..«. ال�صفا: جمع �صفاة، وال�صفاة:العري�ص الأمل�ص من احلجارة. اللِّ�صان، مادة: )�صفو(. 

 
ٌ
، وقيل: �صجر

ٍّ
اُب: ع�صارُة �صجٍر مر ِّ، ويحطُّ من �صاأن �صاحبه. اللِّ�صان )غمز(. ال�صَّ الغامز: العائب الَّذي ي�صعى بال�رضَّ

ت منه نزية، اأي قطرة، فتقع بالعني كاأنها �صهاب ناٍر. الل�صان )�صوب(. اإذا اُعت�رضِ خرج منه كهيئة اللَّنب، ورمّبا نزَّ

واب ما اأثبته �صاحب البغية، لأنَّ الكلمة تنتهي باألف مق�صورة، ولي�ص ممدودة،  )3(  يف اجلذوة: »وعي�صى من ربال«. وال�صَّ

ق اجلذوة؛  مما يعني اأنها لي�صت األف تنوين النَّ�صب، وبالتَّايل فالكلمة لي�صت جمعًا لكلمة اأعي�ص وعي�صاء كما ذهب حمقِّ

واأثبت مكانها رواية  ا�صتبعدتها  الَّتي  )ربال(  الأمر يف كلمة  قرة، وكذلك  ال�صُّ بيا�صها  يخالط  الَّتي  البي�ص  الإبل  اأي 

ال�صبي )رئال( اأي: اأولد النعامة، مفردها راأل. اللِّ�صان، مادة: )راأل(. اأما ربال: فهو جمٌع مل ي�صمع عن العرب. وقد 

وى:  َبلة على ربالت اأي: كّل حلمة غليظة، وقيل: باطن الفخذ. اللِّ�صان مادة )ربل(. ال�صُّ
َّ
ْبَلة اأو الر

ّ
جمع ابن منظور الر

مادة:  اللِّ�صان،  ة.  وَّ ال�صُّ الطريق، مفردها  بها على  ي�صتدلُّ  املجهولة،  واملفاوز  الفيايف  من�صوبٌة يف  اأعالٌم من حجارٍة 

ليم )ذكر النعام(. اللِّ�صان، )نقق(. نق، والنقنق: الظَّ ا النقانق: فهي جمع ِنْقِنق اأو َنْقَ )�صوي(.اأمَّ

)4( الأجرد من اخليول: هو الَّذي ي�صبُق اخليل، وينجرد عنها ل�رضعته. اللِّ�صان، مادة: )جرد(.

)5(  )1-3( يف الذخرية 4: 66-65.

)2-3( يف نفح الطيب 3: 377.  
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اُه
َ

ـــــرت اْع َّــــا  ِم ــــوؤَاَد  ــــُف الْ ــــَح  ريْ
ــــاأُ َف ــاِق3-  ــضَّ ــ� ــُع ال ـــى  ـــَل َع الْــــهــــَوى  َواأُردَّ 

31

]جمزوء الرمل[    :
)1(

مًا وقال متهكِّ

اأْول هـــــَو  ِحـــــَمـــــاٍر  َكـــــــْم  ــــــهــــــْيــــــِق 1-  ــــــٍق َو�ــــــضَ ــــــْي ــــــه ــــــنَ ِب

ــــْز اخْلَ ــْتــَوِة  الــ�ــضَّ يِف  ــي  ــضِ ــ� ــتَ ــْك يَ ـــي)2)2-  ـــِق ـــْي ِب ـــدَّ ال ـــْيـــِف  الـــ�ـــضَّ َويِف  َز 

 32

]الكامل[   :
)3(

وقال يف اخلمر

ــْراأًَة  ُج �ضاٍك  فالَعْي�ُص  ا�ْضِقِني  َهــاِت  ــــَزل1-  ـــاٍء اأْع ـــَق ـــَب َعـــْن ِل ـــُر نـَــكَّ ه ـــدَّ وال

ناً ُم�ْضتَْح�ضِ الَفتَى  ــَدُع  تَ قهَوٍة  ــْن  ِم يـَـْجــهــال2-  اأْن  ـــِه  ب ْ ـــرصُ � يِف  ــٍة  ــل ــْف َغ ــــْن  ِم

ــُه  ــُب اأن ــْخ ـــــاِظ تُ ــ�ــصِ الأحْلَ ــْاِع ل3- َمـــَع نَ  : َقـــــطُّ ـــُه  ـــْن ِم ِرْيَ  ــا  ــَم ــْي ِف َقـــــاَل  ـــا  َم

�ُضقْوِطِه  اْكِتنَاِن  يف  يَْحكي  َوالثَّْلُج  ـــال)4)4-  ـــْرِب ــِه َدِقــْيــقــاً ُغ ــِت ــثَّ ــِل ُج ــْي ــِئ ــضَ َو�

 33

]الكامل[   :
)5(

وله من ق�صيدٍة طويلٍة قالها يف رثاء ملك �رضوان

يْـــِرِه  ِ
َ

َو�ـــرص ُمــْلــِكــِه  َعــْن  عاً  مْو�ضَ ــا  يَ ــْيــال ؟)6)1-  ــِل َق ــَت  ــْث ــِب لَ ـــْو  لَ َك  َّ ــــْاَذا اأ�ـــــرصَ َم

)1( )1-2( يف تتمة اليتيمة �ص81.

)2( الدبيقي: من دقِّ ثياب م�رض، معروفة تن�صب اإىل دبيق. الل�صان، مادة )دبق(.

)3(  )1-4( يف الذخرية 4: 68.

)4( الِكنَُّة والكتنان: البيا�ص. اللِّ�صان، مادة: )كن(.

)5( )1-18( يف الذخرية 4: 71- 72.

عًا( اأي: ا�صم مفعول؛ لأنَّ املعنى يتطلب ذلك. َعًا( اأي: ا�صم فاعل، ولكنني نقلتها اإىل )ُمْو�صَ )6( يف الّذخرية: )يا ُمْو�صِ
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اأَدْع َلْ  اإْن  ـــي  َدِم ـــُه  ـــتُ َرِزيَّ ــْت  ــلَّ َط َمــْطــُلــول)1)2-  ـــــِدِه  حَلْ يِف  ــي  ــِت ــَل ــْق ُم َدَم 

ــِه ــاِب ــبَ ِب ـــْوِك  ـــُل ُ امْل ــَل  ُر�ــضُ ــال؟3- يَــا تـــاِرَكـــاً  ــْي ــِمِ ــْج ــتَّ ال ــهــُم  ــْي ــَل َع يـَــــُردُّ  َذا  َمـــْن 

ــَل ذا ــْب ــَق َولَ ــنَــا  تَــَرْكــتَ ــمَّ  ث اأَرَحـــْلـــَت  َرِحـــْيـــال4-  اأَرْدَت  اإَذا  ـــفُّ  ـــُح نَ ــا  ــن ُك

ُه  َغــرَّ ــا  َايَ ــ�ــرصَّ ال يِف  ــَك  ــَل ــْي َدِل اأتُـــَرى  َدِلـــْيـــال؟5-  ـــاِم  ـــَم احِل اإَل  ــاَر  ــضَ ــ� َف َخـــَطـــاأٌ 

َولَــَطــاملَــا َُه  ْ
َقــــــب ـُل  نُــَقــبِـّ ـــا  نَ ْ

ـــرصِ � ــال6-  ــْي ــِب ــْق ــت ـــُه ال ـــاَط ـــ�ـــضَ ـــُح ِب ـــْي ـــِب ُكـــنـــا نُ

ناِظٍر   ِ ــرصَ ــ� لأبْ َجــْفــنــاً  ـــَدا  َغ ـــَدٌث  َج َمــْكــُحــْول)2)7-  َدى  ــرَّ ــال ِب ــبَــَح  َواأ�ــضْ اأْم�َضى 

�َضْمِلنا تَ�َضتَُّت  ــِرْف  ــْع نَ َلْ   ُ ْ
ــب ق ــا  يَ ــْول 8-  ــُق ـَـ�ــضْ ــاِرَم امْل ــضَّ ــ� ــى َغـــَمـــْدَت ال ــتَّ َح

اأْن بَــْعــِد  ــْن  ِم ُجــيـُـْوبـَـنـَـا  نَ�ُضقُّ  ِظْلنَا  ُذيـُـــــول 9-  ُذَراُه  يِف  ُر  ـــــــــرِّ ُنَ ـــا  ـــن ُك

َكاأننا ــْوِع  ُم ــدُّ ال كا�َضاِت  ــبُّ  ــُع َونَ ــْول10-  ــُم �ــضَ نـَــُعـــبُّ  ــِه  ــضِ ــ� ــِل َمْ ـــصِ  ـــ� اأُنْ يِف 

نَْف�َضُه ُد  يُن�ضِ َفَظلَّ  البَُكاُء  ــِذَل  ُع ـــول11-  ـــبُ ـــْق َ ــــُد ُعـــــــــْذَرُه امْل ــــهِّ ـــاً مُيَ ـــت ـــْي بَ

َمْطَلباً اأيْ�رَصُ  ْعِب  ال�ضَّ اجْلَُمْوِح  َردُّ  ــِبــْيــال)3)12-  �ــضَ ــاَب  اأ�ــضَ َقـــْد  َدْمـــٍع  َردِّ  ِمـــْن 

املََدى َدْرِك  َعْن  َق�رُصَْن  َماِح  للرِّ َما  ــْول؟14-  ــْوِلــهــنَّ ُفــ�ــضُ ــَل نُــ�ــضُ ــْم َوَراأيْــــــَن َح

َعــاِزمــاً ــَك  ــنَ َراأيْ اإَذا  ــنَّ  ُك َولَــَقــْبــُل  ــول15-  ــْدَن الــطُّ ــَف ــتَ ــضْ ــا� ـــَك َف ـــْولَ َعـــايـَــنَّ ُط

نََرى فَما  َحِديُْدهنَّ  ــَداَد  احْلِ لَِب�َص  ــال16-  ــْي ــِل َك ــــَداُه  �ــــضَ ــــْن  ِم ــنَــانــاً  �ــضِ اإلَّ 

َما  ُعْظِم  ِمْن  ــْت  َزَه ــالٌم  اأْق تَْبِكْيَك  ــال17-  ــْي ــضِ ـــَرًة َواأ� ـــْك ــْت ُفــتُــْوَحــَك بُ ــبَ ــتَ َك

َفانْتََقى  َمْدُحَك  َغا�َص  �ِضْعٍر  ـــال)4)18-َوبُُحْوُر  ـــِزيْ َج ـَظــاِم  الــنِـّ يِف  ُدّراً  ــنَّ  ــه ــْن ِم

)1( طلَّت: اأهدرت.  اللِّ�صان، مادة: )طلل(.

)2( اجلدث: القرب. الل�صان، مادة: )جدث(.

ُه، فقد ا�صتعاره من ق�صيدة اأبي متَّام الَّتي مطلعها: 
َ
نها اأبو الف�صل �صعر )3( هذا البيت من الأبيات الَّتي �صمَّ

َطويال ُخِلَقْت  لقد  ــراِق  ــِف ال ــوَم  معقول«»ي ول  ـــداً  َجـــَل يل  ــِق  ــب ت ملْ 

وجاء فيها:  

مطلبًا اأ�صهل  ال�صعب  اجلموح  م�صيال«»ردُّ  ــاَب  ــص اأ� قــد  دمــٍع  ردِّ  مــن 

ديوان اأبي متام،  تقدمي الدكتور، حميي الدين �صبحي، 2: 31.  

)4( النِّظاُم: العقد. اللِّ�صان، مادة: )نظم(. 
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34

 اأبا الف�صل اأن ي�صَف له غالمًا �صغرياً بديَع احل�صن، 
ّ
اٍم: �صاأل اأبو من�صوٍر الثَّعالبي

َّ
قال ابن ب�ص

]املجتث[  :
)2(

، فقال اأبو الف�صل
)1(

ليثبت ذلك يف كتابه املرتجم باألف غالم

اً ْ
ــــِغــــر �ــــضَ ـــْقـــُت  َعـــ�ـــضِ اإينِّ  ـــــــَمـــــــاُل1-  اجْلَ ــــــِه  ــــــْي ِف َدبَّ  َقـــــــد 

ــــ الْ ــــَث  ــــِديْ َح ــي  ــضِ ــ� ــْف يُ َوَكــــــاَد  لُل)3)2-  ــــُه الــــــــــــدَّ ــــن ــــْوِل ِم ــــ�ــــضُ ــــُف ـ

ـــ ــْج ــه ال ـــــــُرِق  ُط يِف  ـــــرَّ  َم ـــــْو  لَ ـــــــالُل)4)3-  ـــــــضَ ـــــــِر لْعــــــــــــــــرَتاُه � ـ

اغـــــــــــرِتاراً ِفــــــْيــــــِه  َوتـــــــــــاَه  ـــــاُل4-  ـــــضَ ـــــِو� الْ ــــُه  ــــث ــــِغ يُ َلْ  لـَـــــــْو 

ـــــامـــــاً مَتَ ــــــــــــْدراً  بَ يـُـــــريــــــَك  هـــــــالُل)5)5-  َوْهـــــــــَو  ــــِن  ــــ�ــــضْ احُل يِف 

 35

اٍم ما 
َّ

 �صاحب حلب ق�صيدٌة طويلٌة، اختار منها ابُن ب�ص
ِّ
ولِة املردا�صي وله يف مدح معزِّ الدَّ

]الطويل[  :
)6(

يلي

ُم�َضاِئاًل يـَـاِر  الــدِّ َر�ْضِم  َعَلى  َوَقْفُت  اُل1-  �ُضوؤَّ ــبِّ  احْلُ لـَـْوَعــِة  ِمــْن  يَ�ْضتَِفي  ــْل  َوَه

الِلّوى ِمَن  َر�ْضٌم  ْبِ  ال�ضَّ ُر�ُضْوَم  ــــالُل)7)2-َفاألَْوى  اأْط ْيبَِة  ِبِ بال�ضَّ ُدُمــْوِعــي  ـــلَّ  َوَط

)1( مل اأعرث على هذا الكتاب.

)2( )1-5( يف الذخرية 4: 62.

)1-2-3-5( يف �رضح مقامات احلريري 5: 252 ، ونفح الطيب 3: 377.  

)3( يف النفح:»..كاد يغ�صى..«.

)4( يف �رضح املقامات: »..طرق الو�صل..«.

)5( يف النفح: »..بدراً منرياً..«.

)6(  )1-18( يف الذخرية 4: 71-70.

مل واجلمع 
َّ
�صم: الأثر، وقيل: بقية الأثر، ويجمع على اأر�صٍم، ور�صوٍم. الل�صان،)ر�صم(.  اللِّوى: ما التوى من الر

َّ
)7( الر

املطر  ودون  الندى  فوق  ما  هو  وقيل:  الندى،  هو  وقيل:  املطر،  اأخّف   : لُّ الطَّ )لوي(.  الل�صان  األويٌة.  وقيل:  األواٌء، 

اإثر م�صاهدة   موع  بالدُّ اغرورقتا  قد  عينيه  اأّن  اإىل  لي�صري  الفعل جمازاً،  الف�صل هذا  اأبو  ا�صتخدم  قد  وجمعه: ِطالٌل. و 

بيبة: ا�صم مو�صع.    
َّ

ة ور�صومهم. اللِّ�صان، مادة:)طلل(. ال�ص
َّ
اأطالل الأحب
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َمَعامِلاً  ــاِء  ــيَ احْلَ ــْوُب  �ــضَ ِبــَهــا  يَُحيِّي  ـــــَواُل)1)3-  ــَن اأنْ ـَـَحــا�ــضِ َخــَلــْعــَن َعــَلــْيــهــنَّ امْل

َمالِحٌف امْلَِهاِد  اأْر�ــَص  ْت  �ضَ َروَّ َفَما  َخْلَخاُل)2)4-  َوالنْوُر  احْلَْلُي  ُربَاَها  ــُر  َوَزه

ِبنَْوِحها َحِنْيِني  تَ�ْضتَْمِلي  ـــاَء  َوَوْرق اُل5-  ــِة هـــدَّ ــِد الأِحـــبَـّ ــه ــى َع ــَل ِكـــالنـَــا َع

ــِزٌل ــْن َم  
َ
ــي ــنِّ َع اْزَورَّ  ــا  َم اإَذا  َواإين  ــاُل)3)6-  ــْرَح َوتَ �َضدٌّ  ُقْطريِه  يِف  ــلَّ  احْلَ ــى  َرَم

َمْفَر�ِضي ـــَد  َوطَّ الــِعــزُّ  َمــا  اإَذا  ــُم  ــْي اأُِق اإْذلُل7-  ــزَّ  ــِع ال اأْعـــَقـــَب  ــا  َم اإَذا  ـــو  ـــبُ َواأنْ

�َضاِبٍق َمْتُ  َملَِّني  اإْن  َى  ال�رصُّ ابُْن  اأنَا  ــاُل)4)8-  ــْرَق ِم ــــَزاَرِة  اجُل �َضْخُت  تَ�َضلََّمِني 

َحْجلٌة اللَّْيُل  لََها  ِظْئٌر  الَفال  َكــاأنَّ  ـــاُل)5)9-  ـــَف ـــَي اأْط ـــاِب ـــْن ِرَك ــا ِم ــه ــْي ــــنُّ اإلَ َتِ

ــي ــْراأَِت ُج امْلَــَفــاِوِز  َقــْطــِع  ُز يف  ــوِّ ــَف تُ ــاُل)6)10-  ُجــهَّ امْلََجاهِل  َقْطِع  ــْن  َع ــاَع  َك اإذا 

ــْوُرُه نُ  ِّ َ
الــب ُوْجهَة  َجلَّى  الـْـبـَـْدُر  اإَذا  ـــاُل 11-  ـــــْوَق َوْجـــنـَــتـــِه َخ ــي َف ــلِّ ُة ِظ ـــدَّ ـــَم َف

َعاِمٍر  اآِل  ِمــْن   
َّ
َواحَلــي َحلباً  �َضَقى  ِمْهَطاُل)7)12-  ]نَ�َضاِئ�َص[  ِمــْن  تَــَواَل  ــِزْيٌ  ه

وُب: نزول املطر. اللِّ�صان، مادة:)�صوب(. )1( ال�صَّ

)2( احَلْلي: ما ُيَتَزيَُّن به من م�صوغ املعدنيات اأو احلجارة. الل�صان، مادة:)حلي(.

: عدل عنه وانحرف. اللِّ�صان، مادة: )زور(. يف امل�صدر )قطربه(. )3( ِاْزورَّ

قيُق من الأ�صل، ل من الهزاِل. ومن ذلك قول ذي الرّمة: خت: الدَّ )4( �صخت اجلزارة: دقيق القوائم. وال�صَّ

ه
ُ
�صاِئر البيِت  مثُل  اجلــزارِة  ُب«»�صخت  َخ�صِ �َصْوَقٌب  ِخَدبٌّ  امل�صوِح  من 

يعة، وجمعها املُرِقالت. اللِّ�صان، مادة:)رقل(. َقال: الإبُل ال�رضَّ
ْ
ان، مادة:)�صخت(.امِلر

َ
اللِّ�ص  

)5( الِظئر: العاطفُة على غري ولدها واملر�صعة له، من النَّا�ص والإبل؛ والذكر والأنثى يف ذلك �صواء. اللِّ�صان مادة: )ظاأر( 

تور. اللِّ�صان، مادة: )حجل(.
ُّ

ُة. وَحَجَلُة العرو�ص: بيٌت يزّين بالثياب، والأ�رضَّة، وال�ص
ُّ
احَلَجَلة:القب

الل�صان، مادة:   حراُء مفازًة، لأنَّ من خرج منها، وقطعها فاز.  ال�صَّ ْت 
َ
ي �ُصمِّ ابن الأعرابي:  حارى. قال  ال�صَّ املفاوز:    )6(

مادة  .الل�صان، 
ِّ
احلر ة  �صدِّ من  كوعه  على  ومتايل  مل، 

َّ
الر يف  م�صى  كوعًا:  يكوع  الكلب  نقول:كاع  كاع:  )فوز(. 

)كوع(. املجاهل: املفاوز الَّتي ل اأعالم فيها. واأر�ٌص جمهُل: ل يهتدى فيها. اللِّ�صان، مادة: )جهل(. 

واب ما اأثبته يف املت؛ لأنَّ الن�صائ�ص جمع )ن�صا�ص(، ومن ذلك قول ال�صاعر- اأن�صده  خرية: »ن�صا�صك« وال�صَّ )7( يف الذَّ

ثعلب-:

بالع�صاع�ِص ـــنْي  ولَّ اإذ  الن�صائ�ِص« »يــْلــَمــْعــن  ذرى  يف  ـــربوِق  ال ملــع 

وا �َصَماًل على  ًا على ن�صاِئ�ص، كما ك�رضَّ ا�صَ َ َن�صَ ي على كلمة ن�صائ�ص بقوله: »فقد يجوُز اأْن يكوَن َك�رضَّ
ِّ
وقد علَّق ابُن بر  

ٌة ك�رّضه على ذلك، وهو القيا�ص، واإن كّنا مل ن�صمْعُه«. فن�صائ�ص  ا�صَ م واحُدَها ن�صَ �صماِئل... وقد يجوز اأن يكوَن َتوهَّ

حاُب املرتفع، وقيل: هو الَّذي يرتفع فوق بع�صه البع�ص، ولي�ص مبنب�صٍط. وجتمع على 
َّ

ا�ُص: ال�ص ا�ص، والنَّ�صَ اإذاً جمع َن�صَ

. اللِّ�صان، مادة: )هزم(.   عُد الَّذي له �صوٌت �صبيٌه بالتك�رضِّ
َّ
ا الهزمي: فهو الر �ص(. اللِّ�صان، مادة )ن�ص�ص(. اأمَّ )ُن�صُ
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ُمنَاِقٍف ِمْن  الَقنَا  ِفيِه  اأثَمَرْت  َفَكْم  ــاُل)1)13-  ــَط اأبْ ــَواِرَم  الــ�ــضَّ ِفيِه  اأتَْعبَْت  َوَكــْم 

َكِريْهٍة يَــْوَم  الَْعْليَاَء  َخَطبُوا  اإَذا  ـــاُل)2)14-  ـــَع َواأْج ــْوٌر  ــه ُم ِفْيها  ــيـَـاُفــهــْم  َفــاأ�ــضْ

لَنا انَْك�َضَفْت  ْولــِة  الــدَّ ُمِعزِّ  ِبيُْمِن  اأْحــــَواُل)3)15-  َمَرتْهنَّ  ـــَواٌل  اأْح ْهــِر  الــدَّ ــَن  ِم

َكــاأمنــا  ــى  ــتَّ َح ــــاِل  َ امْل ــا  ــيَّ حُمَ َتَــاَفــى  اُل16-  ـــــــذَّ ــــاٌة َوُع ــــضَ ـــُه ُو� ـــْن ـــُه ِم ـــُل ـــاِب ـــَق يُ

حِمَْجٌر اجْلَْبُل  لَُه  َطــْرٌف  الَْوَغى  ــاُل)4)17-كــاأنَّ  ــيَ اأْم اُن  ـــزَّ ال ــُه  لَ ــاٌل  ــَح اأْك النْقُع  ــُه  لَ

الَْوَغى اْحتََدَم  اإَذا  اٍل  َع�ضَّ َواأ�ْضَمَر  ــاُل)5)18-  اَد اأْطــَلــ�ــُص َعــ�ــضَّ ـــزَّ َق ِمــْنــُه ال ــدَّ تـَـ�ــضَ

 36

]ال�رضيع[  :
)6(

وقال من طرديٍَّة

ــْه ــالُ ــثَ ِم ــْب  ــ�ــضَ يُ َلْ  ــاً  ــب ــْل َك ـــُت  ـــَع اأنْ ــْه)7)1-  ــالُ ــيَ َخ ــِه  ــضِ ــْر� ِح ـــْن  ِم ــُه  يُــْطــِمــُع  -2

ــالُــْه ــبَ اأ�ــضْ ــِلــبَــْت  �ــضُ ــِر  ــَزبْ ــه الْ ــَل  ــْث ِم ــــْه)8)3-  َرالُ ــُه  ــْن َع ــلَّ  �ــضَ ِلْيِم  َكالظَّ اأْو   -4

َمــَطــالُــْه َمـــَطـــالـــِه  ــــْن  ِم ـــاأُم  ـــضْ ـــ� يَ ـــْه)9)5-  ـــالُ ـــْريَ ِج َفـــِمـــِه  ــــــِق  َوِديْ َويِف   -6

يوف على الروؤو�ص، ونقف راأ�صه: �رضبه حتَّى يخرج منه دماغه. اللِّ�صان، مادة:)نقف(.
ِّ

)1( املناقفة: امل�صاربة بال�ص

: ال�صم. واجلاعل: 
ِّ
)2( اأجعال: الأجور على ال�صيء فعاًل اأو قوًل. يقال: جعل له َجْعاًل، وُجْعاًل. بالفتح: امل�صدر، وبال�صم

ان، مادة: )جعل(.
َ

املعطي. واملجتعل: الآخذ. اللِّ�ص

عريَّة. ورة ال�صِّ ( لل�رضَّ ْتُهنَّ
َ
( ف�صارت )َمر ْتُهنَّ

َّ
َة يف كلمة )َمر دَّ اعر ال�صَّ َف ال�صَّ )3( خفَّ

 تعمل منه العيدان. واملق�صود بها 
ٌ
اُن: �صجر احة. اللِّ�صان، مادة: )جبل(. واملق�صود هنا ميدان املعركة .الزَّ

َّ
ل: ال�ص

ْ
)4( اجلب

ُل به العني خطاأ؛ اإّنا  ة )امليل( ملا ُتَكحَّ : »قول العامَّ ل بها العيون. وقد ذهب الأ�صمعي اإىل اأنَّ ماح. اأميال: ما تكحَّ
ِّ
الر

ل به الب�رض«. الل�صان، مادة: )ميل(.  هو امللمول، وهو الَّذي يكحَّ

ال: �صديد الهتزاز. وع�صل الذئب اأو الثعلب يع�صل ع�صاًل، وع�صالنًا: م�صى م�رضعًا، وا�صطرب 
َّ

)5( الأ�صمر:الرمح. ع�ص

يف عدوه، وهزَّ راأ�صه. اللِّ�صان، مادة: )ع�صل(.

)6( )1-3( يف الذخرية 4: 69.

َُه اإىل املطلوب. الل�صان )حر�ص(. )7( احِلر�ُص: �صّدة الإرادة وال�رضَّ

األ: ولد الّنعام. اللِّ�صان، مادة:)راأل(. ومن املالحظ اأّن اأبا الف�صل قد 
َّ
)8( الِهَزْبر: من اأ�صماء الأ�صد. الظليم: ذكر النعام. الر

عريَِّة. ورة ال�صِّ َف الهمزَة لل�رضَّ خفَّ

احُلمرة؛ وقيل: هي  ديدُة  ال�صَّ اخلمرُة  اجلريال:  مادة: )مطل(.  اللِّ�صان،  ْيِن.  والدَّ بالِعِدة،  واملدافعة  الت�صويف،  املَْطُل:   )9(

احُلمرة نف�صها. اللِّ�صان، مادة: )جرل(.
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ِعــيَــالُــْه ـــِدِه  ـــْي �ـــضَ ــــْن  ِم ــا  ــنَ ــلُّ ــُك َف  -7

37

]املتقارب[  :
)1(

وله يف الغزل

ِحْيِل  الرَّ ـــَداَة  َغ ِبنَْف�ضي  �َضَمْحُت  ــــــِل1-  ــــَقــــَمــــِر الآِف ـــى الْ ـــَل َغـــــَرامـــــاً َع

ـــْوِن ـــُف اجْلُ ـــاَم  ـــتَ ِخ ـــ�ـــصُّ  اأُف ــــتُّ  َوب ـاِحــِل 2-  ـــِد الــنَـّ ـــ�ـــضَ ــــي َعـــَلـــى اجْلَ ــــِك َواأبْ

الَْقِتْيَل اأنَّ  الِع�ْضِق  َعــَجــِب  ـــْن  َوِم ـــِل3-  ـــاِت ـــَق الْ اإَل  ـــو  ـــبُ ـــضْ ـــ� َويَ ــــِحــــنُّ  يَ

38

:
)3(

، و�صل اإلينا منها 
)2(

وله ق�صيدٌة طويلٌة يف مدح ابن اأذين، �صاحب اخليل

]املتقارب[   

بــالــُعــَذيْــِب ــا  ــنَ ــْوِم يَ ـــْن  ِم ـــــذُب  َواأْع ــَلــْم1-  �ــضَ ِذْي  ِمــــْن  الـــيَـــْوَم  ــا  ــنَ ــتُ ــالَم ــضَ �

ــى ــنَ ــِغ الْ ــِه  ــْي ــب ــطَّ يَ مبَــــْن  ـــُت  َولَـــ�ـــضْ ـــْم)4)2-  ـــِل يُ اأْن  ــــُه  لَ َطــْيــفــاً  ـــُد  ـــضُ ـــْر� َويَ

ــِغــنَــى بــالْ ــُه  ــضُ ــ� ــْف نَ ــْت  ــث ــِب َع َوَمـــــْن  ـــَدُه َوالْــــَعــــَدْم3-  ـــْن ــى ِع ــنَ ــِغ ـــاَوى الْ تـَــ�ـــضَ

َجْبَلِتي ِمــْن  ــُر  ه ــدَّ ال ــَم  َطــ�ــضَ ـــْم  َوَك ـــْم)5)4-  ــــْد َطـــ�ـــضَ ـــاَرَة َمـــا َق ـــضَ ـــ� َفــــــَردَّ نَ

ــاُن َم ــزَّ ال ــــايِن  َرَم ــا  َم اإَذاْ  ــُت  ــْن ُك َو  َعـــــَزْم5-  اأْو  ــــي  ِب هــــمَّ  اأو  َكـــــاَد  اأْو 

ـــى ـــْرَتَ ُ امْل ــِن  احْلَــ�ــضَ ــــا  اأبَ ــُت  ــْق ــِل َع َحــــَرْم6-  يِف  ِفـــِه  ْ �ـــرصَ ِمــــْن  ــُت  ــْي ــضَ ــ� ــاأْم َف

)1(  )1-3( يف الذخرية 4:66.

جل.
َّ
)2(  مل اأقف على ترجمٍة لهذا الر

)3( )1-14( يف الذخرية 4: 75-74.

بيه: ي�رضفه و ي�صتميله. وكلُّ �صيٍء �رضف �صيئًا عن �صيٍء فقد طباه. اللِّ�صان، مادة: )طبي(. )4( يطَّ

يء  ال�صَّ اخِلْلقُة، وجبلة  َلة: 
ْ
َلة واجِلب

ْ
اجَلب اللِّ�صان، مادة:)ط�صم(.  ريق: در�صه.  الطَّ اأو  يء  ال�صَّ )5( ط�صم: مثل طم�ص، وط�صم 

اأ�صله وطبيعته، وما بني عليه. اللِّ�صان، مادة:)جبل(.
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ــِه ــْوِم نَ يِف  ــَل  ــْخ ــبُ الْ َراأى  لـَــْو   
ً
ــى ــتَ َف يـَـــنـَـــْم)1)7-  َلْ  ــــُه  لَ ُخـــْلـــقـــاً  اجُلــــــْ�َ  اأِو 

ــَرى ــَك ـــاَن َطــْيــفــاً َوَكــــاَن الْ ـــْو َك اأَل8ْ- َولَ َمـــــا  الــــُعــــال  ِلـــــَغـــــْرِ  ـــــاً  ـــــُروق َط

ــِه ــاِن ــضَ ــ� اإْح ِعـــْقـــَد  اأَرى  يِلْ  ــا  ــَم َف ـــْم ؟9-  ـــَظ ــْلــِكــِه َمــــا نَ َد ِمــــْن �ــضِ ــــدَّ ــــبَ تَ

ــٌد ــضِ ــا� َح ِعــــْنــــَدُه  ـــي  ـــِن َذمَّ َوِلْ  مَلَــــــــْم)2)10-  اأْو  ـــًة  ِجــــنَـّ ــــــِه  ِب َكــــــــاأنَّ 

الَعَمى َفا�ْضتََهْيُت  ــُه  ــه َوْج ـــَدا  بَ ــَمــْم11-  ـــَزْرُت الــ�ــضَّ ـــتَ ـــضْ ـــا� َوَكــلَّــَمــِنــي َف

َفا ال�ضَّ َدرَّ  ــُع  تُــْر�ــضِ ــَت  ُكــْن ـــْد  َوَق ـــِطـــْم12-  ُف ِلـــــــــِودادي  ـــا  ـــَم َف ِوَداِدي 

اإَذا َحــتَّــى  ــُع  ــْر�ــضَ يَ ــْفــُل  الــطِّ ـــَذا  َك ـــْم13-  ـــَل ــــُه احَل ــــْن ــــَب َع ــــيِّ تَــــــَرْعــــــَرَع ُغ

ــوُل ــُق تَ ــا  َعــمَّ ــا�ــُص  ــنَّ ال ــاِئــُلــِنــي  يـُـ�ــضَ ـــْم14-  ـــَع نَ اإلَّ  ـــــطُّ  َق يِل  ــــَت  ــــْل ُق ــــــا  َوَم

 39

]الطويل[   :
)4(

 ح�صني بن يحيى املعتلي
)3(

وله يف مدح املنت�رض باهلل

َوهنًَة ـــــالَزَوْرِديَّ  الَّ َماَء  ال�ضَّ َكـــاأنَّ  ُمــنـَـْمــنـَـُم)5)1-  ــاِن  َم ــزَّ ال ِج�ْضِم  َعــَلــى  ـــاَلٌء  ُم

ـــفُّ َخـــِريْـــَدٍة ــِه َك ــْي ِف ـا  ــــاأنَّ الــَ�يَـّ ُم)6)2- َك ِمْع�ضَ الــلَّــْيــُل  ــَم  ــَل اأْظ اإْذ  ــُه  لَ ــَط  ــْي اأُِن

ــا ــه ــَرانُ َدبَ بَــــَدا  اإْذ  اأَراهـــــا  ــــاأينِّ  َك ـــزُم)7)3-  ـــْل ـِم يُ ــِب امْلُــتَــيَـّ ــِذيْ ــْع ــتَ ـــٌب ِل ـــْي َرِق

الَْهَوى  بِه  اأ�رَصَّ  بٌّ  �ضَ َها  ال�ضُّ  ] ]َكاأنَّ َدُم)8)4-  َول  ـــٌم  حَلْ ــِه  ــْي ف ــُه  ــْن ِم ــَق  ــْب يَ ــْم  ــَل َف

تََطلََّعْت ِحـــنْيَ  ـــــْوَزاَء  اجْلَ ــِه  ب كـــاأنَّ  ـــُم5-  َجــــى ويـُــَعـــظِّ ـيــِه الــــدُّ اأِمـــــــْرٌ يُــَحــيِـّ

عريَّة، والأ�صل: )ُخُلقًا(. ورة ال�صِّ نت الالم يف قوله: )ُخْلقًا( لل�رضَّ )1( �صكِّ

ٌف من اجلنون. اللِّ�صان، مادة:)ملم(.
َ
)2( اللَّمم: َطر

جل بعد طول بحث.
َّ
)3( مل اأجد ترجمًة لهذا الر

)4(  )1-9( يف الذخرية 3: 322.

)5( وهنًة: منت�صف الليل. اللِّ�صان، مادة:)وهن(. املاُلُء: جمع مالءة، وهي امللحفة، اأو الريطة والإزار. الل�صان )مالأ(.

)6( اأنيط: ُعلِّق. الل�شان، مادة: )نوط(.

  الرثيّا، اأي: 
ُ
بران: جنٌم بني الرثيا واجلوزاء، يقال له: الّتابع والتويبع، وهو من منازل القمر، و�صمي َدبرانًا لأّنه يدبر )7(  الّدَّ

يتبعها. اللِّ�صان، مادة: )دبر(. 

وء يف بنات نع�ٍص الكربى، والنا�ص ميتحنون به   ال�صَّ
ُّ
ها: كويكب �صغري خفي 

ُّ
)8( يف الذخرية: ».. كن األ�صها...« وال�ص

اأب�صارهم. اللِّ�صان، مادة: )�صهو(. 
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ُمــتَــيَّــٌم  الـْــَفـــْرَقـــَديـْــِن  ــبــْيــَه  �ــضَ ــُم6- كــــاأنَّ  ــث ــْل ـــاُه َويَ ـــَف ــاً َج ــْوق ــضُ ــ� ــْع يـُــَقـــبِّـــُل َم

َجى الدُّ َغ�َضِق  يف  يِْخ  امْلِرِّ �َضنَى  كــاأنَّ  ُم 7-  َّ يـَـــاُح ُمـــ�ـــرصَ ـــِه الــــرِّ ـــْي ــاٌب تُـــَذكِّ ــَه ــضِ �

هَوى ــْد  َوَق َقْلٌب  اللَّْيِل  ــاَلَم  َظ كــاأنَّ  ــَعــُم)1)8-  ِْك َقــ�ــضْ ــرْصٌ ِمـــَن الــ�ــرصِّ ــ� ــِه نَ ــاِن ــاإمْيَ ب

َجنَبَاِتِه يِف  ْبِح  ال�ضُّ ابِْت�َضاَم  كــاأنَّ  ــُم)2)9-  ــضَّ ــ� ــبَ ــتَ ــــــيٍّ َغـــــَدا يَ ــــُذ ِزْنِ ــــَواِج نَ

40

]الطويل[    :
)3(

وقال اأي�صًا

َجبْيِنِه ـــْن  ِم ًة  ــــرَّ ُغ اأَرايِن  َوظــْبــٍي  هــِم 1-  ــِه الــدُّ ــَداِغ ــضْ ـــنْيَ اأ� ــاًء بَ ــيَ تَــِزيْــُد �ــضِ

ُظْلِمِه ُجــْرَعــَة  بالإ�ْضَعاِف  ْعــُت  ــرَّ َتَ ــْلــِم)4)2-  ِبــالــظُّ ــــْدَراأُ  يُ ــلــَم  الــظُّ ــــُت  َراأيْ لأين 

َفرَتَكتُها ــٌة  ُفــْر�ــضَ اأْمَكنَْتِني  ـــْم  َوَك بــاحِلــْلــِم)5)3-  امْلُــَوقَّــِر  ْيِب  ال�ضَّ ــَن  ِم ــاًء  ــيَ َح

راِفاًل ِبْيبَِة  ال�ضَّ ــْوِب  ثَ يِف  ُكْنُت  ــْو  َولَ ــي4-  ــْزِم ــا َع ــه ــِت ـــاِن زلَّ ـــيَ ــى اإتْ ــَل ــحَّ َع ــ�ــضَ لَ

41

]الكامل[   :
)6(

 منها
َ

وقال اإثر فتنة القريوان، وخروج �صلطانها املعزِّ بِن بادي�ص

ُْوَرٌة ــــرصَ � امْلـُــَقـــاِم  يِف  يِل  ــٍف  ــنِّ ــَع َوُم ــاُن1-  ــَط ــل ــضُ ـــــا ِبــهــا � ــــْرََواِن َوَم ــــَق ــــال ِب

خم امل�صنُّ من كلِّ �صيٍء. اللِّ�صان، مادة:)ق�صعم(.  جال والنُّ�صور. وقيل: هو ال�صَّ
ِّ
)1( الق�صعم: امل�صنُّ من الر

)2( وهذا ي�صبه قول ابن املعتّز:

مظلِم ــٍل  ــي ل حتـــت  ى  تـــبـــدَّ ــى  ــتَّ ح

ٍف اأدهـــــِم
ْ
ة ِطـــــــر

َّ
ــــه غـــــر ــــاأنَّ ك

ــِم
ُّ

ــبــ�ــص ــتَّ ال ـــدى  ل  
ٍّ
ــــي زجن  

ُ
ــر ــغ ث اأو 

الذخرية 3: 322.  

)3( )1-4( يف الذخرية 4: 61.

رُء: الدفع. الل�صان، مادة:)دراأ(.  ُب، والإعانُة، وق�صاء احلاجة. الل�صان، مادة:)�صعف(. الدَّ
ْ
)4( الإ�صعاف: الُقر

)5( يف امل�صدر )فر�صة(.

)6( )1-9( يف الذخرية 4: 74-73.

)1-2-5-6-7-8-9( يف معامل الإميان 3: 242، حياة القريوان �ص 191-190.  
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ٍة ــزَّ ِع ــْن  ِم َوَكـــْم  ِبها  ــهــَواَن  ال ــَقــى  األْ ـــَواُن2-  ـــاِل ه َج ـــرِّ ــا نَــْحــَو ال ــَه ــاَق ــضَ ـــْد � َق

ِعي َمْو�ضِ ِفْيها  الإْح�َضاِن  َعَلى  ــاُن3-َجِهُلوا  ــضَ ــ� ــُع ِعــْنــَدهــْم اإْح ــَف ــْن ــــاَن يَ ـــْو َك لَ

ــٍل ُمــَعــطِّ ــَد  ــْن ِع ـــْراآُن  ـــُق ال ــَكــاأنــنــي  َف ـــاُن)1)4-  ـــضَ ـــ� َرَم هـــَراِبـــٍذ  ِبــــالِد  يِف  اأْو 

بـَـْحــِرِه يِف  ُلُه  َف�ضْ يَْنُق�ُص  رُّ  الـــدُّ َمــا  ــاُن5-  ــت ــْي احْلِ َقـــــْدَرُه  ـــِرُف  ـــْع تَ ــ�ــَص  ــْي لَ اأْن 

َعــْرُفــُه يَْبطُل  امْلِ�ْضُك  َولَْي�َص  ــالَّ  َك الْــــِغــــْزلُن6-  ــهــا  ــَجــهــِل ِب ــُه  ــْت ــَع ــيَّ ــضَ � اإْن 

بُُزوِغها  ِعْنَد  ْم�ِص  ال�ضَّ ْوِء  �ضَ َعْيُب  َما  ــاُن)2)7-  الــُعــْمــيَ ــا  ــْوَره نُ ــــْدِرُك  يُ لـَـْيــ�ــَص  اأْن 

بَاأ�ِضِه ا�ْضِتَطالُة  تُْن�َضى  ل  َواللَّْيُث  ــــاُن)3)8-  َخــــفَّ ــِه  ــض ــ� ــْي ِخ يِف  ــُه  ــمَّ ــضَ � اإْن 

َمِلْيِكها  ِبَفْقِد  نْيَا  الدُّ ــَرى  تَ َمــا  اأَو  ـــاُن9-  ـــضَ ـــ� ــــُه اإنْ ــــالَ ــــْن َم ــــِك ــــاً َولَ ــــْرَف َط

42

]الوافر[   :
)4(

وقال يف اخللِّ اخلوؤون

ــْيــبَــاِت الــلَّــيـَـايل
ــ�ــضِ ُمُ ِمـــْن  َواأْعـــَظـــُم  ـــــــوؤُْوُن1-  ِْفــــهــــا ِخـــــلٌّ َخ َعـــَلـــيَّ َو�ــــرصَ

ــٍل ــْي ــِم ــتَ ــضْ ــ� ُم  ِ ـــــودٍّ ِب يـُــَقـــاِبـــُلـــِنـــي  ــــــنْي2ُ-  َدِف َداٌء  ـــُلـــْوِعـــِه  �ـــضُ ــــــــنْيَ  َوبَ

ـــاً ـــْون ُمُ اأبْــــــَدى  َعـــاتَـــْبـــتُـــُه  اإَذا  ــــْوُن3-  ُــــُج ـــِب امْل ـــتَ ــــــَك الـــَع ــــُة َذِل ــــلَّ َوِع

َدَواًء لـَــُه  ــُمــْوَم  الــ�ــضُّ ــَل  ــَع َج َوَمـــْن  امْلـَـــنُــــْوُن4-  يـُــَفـــاِجـــئَـــُه  اأْن  ـــُك  َفـــيُـــْو�ـــضِ

َفــيَــاأبَــى ـــــُه  ـــــاِزيَ اأَُج ِبـــــاأْن  اأهـــــمُّ  ــْوُن5-  َــ�ــضُ ـــُل َوالــِعــْر�ــصُ امل ـــضْ ــيَّ الأَ� ــَل َع

النار،  للبارئ �صبحانه وتعاىل. بالد هرابذ: بالد املجو�ص عبدة  انقياد الكون  التي تنكر  الكافرة  الفئات  املعطلة: من   )1(

فيها  م�صية  ِبَذى: 
ْ
والِهر الهند وعلماوؤها.  ب. وقيل: هم عظماء 

ّ
فار�صي معر للهند،  الَّتي  النار  بيت  َقَوَمُة  والهرابذة: 

اختيال، كم�صية الهرابذة: وهم حّكام املجو�ص. اللِّ�صان، مادة: )هربذ(.  

)2( يف املعامل: »يدرك قدرها«.

: الأجمة، مو�صع الأ�صد. الل�صان، مادة:)خي�ص(.
ُ

�ص
ْ
ان«. اخِلي ِه َخفَّ �صِ

ْ
)3( يف الذخرية: »ل ين�صى«. يف املعامل: »َجي

ُب الغيا�ص، كثري الأ�ْصد. اللِّ�صان، مادة:)خفف(. خّفان: مو�صٌع اأَ�صِ  

)4(  )1-10( يف الذخرية 4: 74.

)10( نفح الطيب 3: 378.  
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َغثّاً ـَـْحــ�ــصِ  امْل ــالِم  ــَك ال هـــَذَر  اأَرى   -6(1(
ــنْيُ ــِم ــضَّ ــ� ـــِن الْـــَغـــثِّ ال ـــي َع َدُعـــِن ـــَرْ َف

ِحْلِمي ــِد  الأُ�ــضْ زئــُر  ــْج  ــْزِع يُ َوَلْ  ؟7-  ـــنْيُ ـــِن ـــطَّ ــــُجــــُه ِمــــَن الْــــبَــــقِّ ال ــــْزِع اأيُ

ُمــهــِري ــاَر  ــبَ ُغ ــقَّ  يـَـ�ــضُ اأْن  ــُع  ــَم ــْط اأيَ ـــــــــُرْوُن ؟8-  ــــــْرٌ َح ــــُه َع ــــتَ ـــــٌل َتْ ـــــْي َذِل

َغنَاِئي ــا  َم َواِبــَل  الــذَّ ْمَر  ال�ضُّ �َضِل  ــْوُن)2)9-  بُ ــزَّ ال احَلـــْرُب  ِبها  ا�ْضتََجَرْت  اإَذا 

ــْحــراً بَ الــنــْقــِع  ــاَر  ــثَ َم اأْجـــَعـــْل  اأَلْ  ؟10-  ـــِفـــنْيُ �ـــضَ لَـــــُه  ــــاَد  ــــيَ اجِل اأنَّ  ـــى  ـــَل َع

43

]اخلفيف[   :
)3(

وقال اأي�صًا

ـــنْيُ يَـــِل لَــْيــ�ــصَ   
َّ
ـــي ـــَل َع ِتٍّ  بَــــــْدُر  ــِه الــظــنــْوُن1-  ــْي ـــــْوُت ِف ــا َرَج ــَم ــْي َخــــاَب ِف

َكا ـــْن  اأُك َلْ  اإْن  ــاَلِف  ــِخ ــْل ِل ــبــاً  َطــاِل يَــُكــْوُن2-  َل  اً  ـــا�ـــرصِ َح ُكــْنــُت  َواإْن  َن 

َحتى ـــطُّ  َق ــِقــي  ــتَ ــْل نَ َمـــا  َذا  ــى  ــَل ــَع َف ـــُن3-  ـــِويْ ـــن ـــتَّ ــــاُف َوال ـــى امْلـُـــ�ــــضَ ـــالَق ـــتَ يَ

44

]اخلفيف[  :
)4(

يب وله يف ال�صَّ

ــبـَـاِبــي �ــضَ  
َّ
َعــَلــي ــْت  ــ�ــضَ ــغَّ نَ ــٌة  ــبَ ــْي �ــضَ َواِن)5)1-  ـــــْرَ  َغ ــا  ــه ــَف ــْت نَ ـــْدُت  ـــمَّ ـــَع ـــتَ َف

ــْت ــابَ َونَ املـَــَكـــاِن  ــَد  ــْن ِع ــْت  ــاَم ــاأَق َف ــاِن2-  ــتَ ــاَق ـــا َط َه ـــْرِ ــي ِمــــْن َغ ــِف ــْت ِعـــْنـــَد نَ

)1( الَهذر: الكالم الَّذي ل ُيعباأ به، والَّذي يكرُث به اخلطاأ والباطل. وقيل: هو �صقط الكالم. اللِّ�صان، مادة: )هذر(. املح�ص: 

: الرديء من كلِّ �صيٍء. اللِّ�صان،  اخلال�ص، وكلُّ �صيٍء ل ي�صوبه �صيٌء يخالطه فهو حم�ص. اللِّ�صان، مادة: )حم�ص(. والغثُّ

مادة: )غثث(. 

يت بذلك لأنَّها تزبن النَّا�ص؛ اأي ت�صدمهم، وتدفعهم على الت�صبيه بالناقة. وقيل: معناه اأنَّ بع�ص  بون: �ُصمِّ )2(  احلرب الزَّ

اأهلها يدفع البع�ص الآخر لكرثتهم. الل�صان، مادة: )زبن(. 

)3( )1-3( يف الذخرية 4: 61.

)4( )1- 2- 3- �صدر البيت الرابع – عجز البيت اخلام�ص( يف الذخرية 4: 68.

)1- 3- 4- 5( يف �رضح مقامات احلريري 4: 279.    

)5( يف الذخرية: »طاقٌة نّغ�صت..«.
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اِبي التَّ�ضَ لـَـَعــْمــُر  ــَذا  ه ـــاَذا  َم ــْلــُت  ُق ـــاِن)1)3-  ـــ�ـــضَ ــي اأَجـــــلُّ ِعـــْنـــَد احْلِ ــاِب ــبَ ــ�ــضَ لَ

ْلـ ِلل�ضُّ �ْضِم  الرَّ ِمــَن  َجــَرى  َفاأَجابَْت  اِء ِمــْثــَل اجَلـــــاين)2)4-  ـــَطــاِن اأخــــُذ الـــــَبَ

تـَـْذ ــال  َف ــاِء  ــَف اجلَّ يِف  اْزَدْدَت  ـــاإِن  َف ـــــَواين5-  ــَك َمـــْع اإْخ ــْي ــَل ـــي َع ـــُدوِم ُكـــْر ُق

 45

]جمزوء الوافر[  :
)3(

وقال يف بع�ص غلمانه الَّذين كان له بهم هوًى

ـــــــِن َوِب ــــْل  ــــ�ــــضِ تَ ل   
ٌّ
ـــــي ـــــِل َع ـــــِن)4)1-  ـــــه ـــــْرتَ ــــــــْرُ ُم ــــي َغ ــــِب ــــْل ــــَق َف

ــبــاً َغــ�ــضَ َوُدْم  ـــــِزْد  َف ــَت  ــْب ــضِ ــ� َغ ـــي2-  ـــِن ـــــــاَك َغ ـــــــــاإين َعــــــــْن ِر�ـــــــضَ َف

�ـــــرّصاً ـــِتـــي  بـــْغـــ�ـــضَ ــــي  ــــِف ــــْخ اأتُ ـــِن؟3-  ـــَل ـــَع ال يِف  احْلُــــــــبَّ  َوتـُـــــْبــــــِدي 

َمـــْيـــِلـــي  يِف  ـــــَك  تْ ـــــرَّ َغ ــــْد  ــــَق لَ  -4(5( ـــــَ�ِ اإلَـــــْيـــــَك َكــــــــــــَواِذُب الـــــظِّ

هــــَوًى ــــــــَد  اأِزيْ اأْن  اأتـَـــْطــــَمــــُع  ــــــــــِن؟)6)5-  َدَخ َعــــَلــــى  يِل  َك  َوِودُّ

ُقــِطــَعــْت يَـــــٌد  ـــَدْت  ـــضَ ـــ� َف اإذا  ــــــَدِن)7)6-  ــــــبَ ــــاِئــــُر الْ ـــَم �ــــضَ ـــَل ـــضْ ـــ� ـــيَ ِل

تي حمنتاِن«. )1( يف الذخرية : ».. ِل�صبابي وِجدَّ

)2( يف الذخرية ُروي �صدر البيت الرابع مع عجز البيت اخلام�ص، ومل ي�رض املحقق اإىل ذلك. 

فقد ُرِوَي البيت كالتايل:  

لل�صل الر�صم  من  جــرى  قد  اأعـــواين«»قالتا  ــع  م عليك  ــدومــي  ق  
ْ
كــر

)3( )1-6( يف الذخرية 4: 65.

)4( ِبِن:فعل اأمر من الفعل بان، يبنُي، بينًا، وبينونًة. والبنُي: من األفاظ الأ�صداد؛ اإذ يكون مبعنى الُفرقة، ومبعنى الو�صل. 

ا املعنى الَّذي ق�صده اأبو الف�صل فهو الأول.  اللِّ�صان، مادة: )بني(. اأمَّ

ن: التُّهم. الل�صان، مادة: )ظن(. )5( الظِّ

َخُن: احلقد. الل�صان، مادة: )دخن(. )6( الدَّ

)7( فاأجابه الغالم على البحر نف�صه، والقافية ذاتها، والروي عينه:

ــــِن ــــَه ــــَت ُ مُمْ ْ
ــــــَك َغــــــــري ــــِنُغــــــالُم ــــُخ ي ومَلْ  ــــــُه  ن ــــــوِّ ــــــَخ ُت

ـــًا ـــَم ـــْل ــــُه ُظ
َ
ــــب ــــُب َعــــْت ــــُل ــــْط ـــِنَوت ـــُك َي ومَلْ  ـــٍب  ـــصَ ـــ� َغ َعــــَلــــى 

ــــ ـــْل ـــــــْد ُق ــــا َق ــــــُه مب ــــــُع ــــــْوِق ـــَحـــِنَوُت امْلِ ِمـــــَن  َبـــْحـــٍر  يِفْ  ــــَت  ـ

اأْم ــــَك  ُف
ْ
ــــر َط كــــلَّ  يِل:  َِفـــُقـــْل 

َ
ـــــِن اْلـــــِفـــــت يِف م

ْ
ـــــال َطـــــــــر َخ

الذخرية 4: 65.  
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]اخلفيف[  :
)1(

وقال اأي�صًا

ــا ــمَّ ــَل َف  
َّ
ـــي َعـــَل ـــا  ـــَط اأبْ ـــٍل  ـــْي لَ ُربَّ  ــاين)2)1-  ــَط ــْب ــتَ ــضْ ــايِف ُدَجــــاُه َمــا ا� ــضَ ـــدَّ � َم

الـ ُزلِل   
َ
�َضْعي اإلَــْيــِه  اأ�ْضَعى  ِجْئُت  ـــْمـــاآِن)3)2-  الـــظَّ ــا  َحــ�ــضَ يِف  ــَتُّ  ــضْ ــ� يَ ــاِء  ــَم ـ

َحتَّى  ــِه  ــْي ِف ــِه  ــِل ــث مِبِ ِي  اأ�ــــرصْ ــُت  ــْل ِظ ِخ��ْل��تُ��ِن��ي َق����ْد اأَح�������اَط ِب����ي لَ���ْي���اِن3- 

ــَواٌد ــضَ ــاِبــي � ـــْرٌف لـَــُه ِخــ�ــضَ ــهــَو ط ــــاِن4- َف ــــضَ ــــ� ـــِة الإنْ ـــئ ـــهـــْي ــــِه َك ــــْي اأنــــــا ِف

 47

]الطويل[  :
)4(

وله من ق�صيدٍة يف بع�ص عبيده

َجَواِنِحي يِف  ــاأْرمُتـَـا  اأ�ــضْ ــْد  َق ــَديَّ  ــْب اأَع َوبـَــاِديـَــا)5)1-  ُم�ْضتَِكنّاً  َداًء  ــِد  ــَوْج ال ــَن  ِم

ــٌة  ِح ُحــجَّ ِّ َ
املـُــــب ــبِّ  ــُح ــْل َوِل ـــاأُتْ  ـــضَ اأ� ــا2-  ــاِويَ ــضَ َــ� امل ِتــْلــَك  ــيَّ  ــنَ ــْي َع يِف  ــُن  ــضِّ ــ� ُتَ

ثـَـْرَوِتــي ِبــبَــْغــَداَد  َدْهـــِري  يِن  بَــزَّ لَِئْن  َكا�ِضيَا)6)3-  املََحاِمِد  َك�ْضِب  ِمْن  ِزلْــُت  َفَما 

نَاِبهاً بـَــْغـــَداَد  اآِت  َلْ  لـَـْيــتـَـِنــي  ــا  ــيَ َف َعاِريَا)7)4-  ــرِصَْواَن  � اأْكنَاِف  يف  بَْحُت  َواأ�ضْ

ــَواِدِمــي َق ُتَ�صَّ  َلْ  ِفْيها  ُكْنُت  َفَلْو  اخَلَواِفيَا)8)5-  ِمْنَها  ــَواُق  الأ�ــضْ اأْخَفِت  َول 

ِب�َضَواِبٍق الــَفــال  اأثــــَواَب  ــُت  ْق ــَمــزَّ َف الَفيَاِفيَا)9)6-  تَْفِلي  ــاُء  ــ�ــضَ الأنْ بـَـَهــا  تَــَظــلُّ 

)1( )1-4( يف الذخرية 4: 67.

عريِّة. ورة ال�صِّ )2( ُخّففت الهمزة يف )اأبطاأ( و)ا�صتبطاأين( لل�رضَّ

ه. اللِّ�صان، مادة: )�صن(. 
ّ
نًا، و�صنَّ عليه املاء: �صب

ّ
: ُير�صل اإر�صاًل لي )3( ي�صتُّ

)4( )1-8( يف الذخرية 4: 72.

)5( اأ�صاأر: اأبقى. ويف احلديث: )اإذا �رضبتم فاأ�صئروا( اأي: اأبقوا يف قعر الإناء �صيئًا من ال�رضاب. اللِّ�صان، مادة: )�صاأر(.

لب. وبزَّ ال�صيء: انتزعه. اللِّ�صان، مادة: )بزز(.
َّ

: ال�ص )6( البزُّ

ه اإليها اأبو الف�صل بعد خروجه من غزنة. ربند الَّتي توجَّ )7( اإ�صارة اإىل امللك �رضوان �صاه، �صاحب �رضوان اأو الدَّ

: اجنرد وتناثر. اللِّ�صان، مادة: )ح�ص�ص(. القوادم: مقادم ري�ص الطائر وهي  : حلق ال�صعر، وح�صَّ �صعره وانح�صَّ )8( احل�صُّ

�صدُّ اخلوايف، والواحدة: قادمة، وخافية. اللِّ�صان، مادة: )قدم(. يف امل�صدر )اأحفت الأ�صواق(.

ُو البعري املهزول. اللِّ�صان، مادة: )ن�صو(. و. وقيل:الِن�صْ واب، مفردها ِن�صْ )9( الأن�صاء: الهزيلة من جميع الدَّ
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الَكَرى نَ�ْضَوُة  ِبَها  اأَمالَْتِني  َما  اإَذا  ــا7-  ــيَ ــاِف ــضَ ــُد � ــن ــه امل ــــَح يف كــفِّــي  ــــَرنَّ تَ

ِبَجْوِزها النَّهاَر  َطلَّْقُت  ــا  اأنَ واإْن  ــا)1)8-  ــيَ َداِج اللَّْيِل  ــَن  ِم ــاً  ــَداِريّ ُخ َخَطْبُت 

نَْف�َضُه َع  ــرَّ َج الَغايَاِت  َطَلَب  ــْن  َوَم �َضاِقيَا9-  النَّْجَم  َوا�ْضتَْنَه�َص  َى  ال�رصُّ �ُضالَف 

 48

]الوافر[  :
)2(

وقال اأي�صًا

ـــِه اإلَـــْي ـــاً  ـــْوم يَ ــاً  ق ــوُّ ــضَ ــ� تَ نَـــَظـــْرُت  ـــِه1-  ـــْي ـــتَ ـــنَ َوْج يِف  ـــــِرْي  ـــــاِظ نَ َفـــــاأثَّـــــَر 

ــامــاً ُحــ�ــضَ لـَــَواِحـــِظـــِه  ـــْن  ِم َد  ـــــرَّ َوَج ـــِه)3)2-  ـــْي ــُج َعـــاِر�ـــضَ ــضَ ــ� ــْف ــنَ َحــَمــاِئــُلــُه بَ

49

]اخلفيف[  :
)4(

وقال يف رمد املحبوب

يَ�ْضُكو  َحِبْيبَُك  يِل  ِقــْيــَل  اإْذ  ُقــْلــُت  ـــهـــاُد َعـــَلـــْيـــِه1-  ـــَط الـــ�ـــضُّ ـــلِّ َرَمـــــــداً �ـــضُ

ـــ َدبْ َواإْن  َذاَك  ــْوُد  ــضُ ــ� احْلَ يَــُظــنُّ  ل  ـــِه2-  ـــْي ـــتَ ـــنَ َوْج يِف  ـــــُد  ـــــْوِريْ الـــــتَّ ـــــَب 

َوْرٍد ِغـــــاللـَــــُة  ُه  َخــــــــدُّ اإمنـَــــــا  ــِه3-  ــْي ــتَ ــَل ــْق ــهــا َعــَلــى ُم ــَغ ــْب ــْت �ــضِ ــضَ ــ� ــَف نَ

ان، مادة: )خدر(.
َ

: املظلم. واخلدرة: الظلمة ال�صديدة. اللِّ�ص )1( اخُلداِريُّ

)2(  )1-2( تتمة اليتيمة �ص 80، والوايف بالوفيات 4: 67.

)3( يف تتمة اليتيمة : »حمايله«.

)4( )1-3( يف الوايف بالوفيات 4: 67.

)1( يف تتمة اليتيمة �ص 80.  
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َب اإل اأبي الف�ضل واإل غره: ثانياً- ما نُ�ضِ

اأ

]الوافر[  :
)1(

وقال يف و�صِف جملٍة من النُّجوم

ــٍم ــْي ــه بَ ـــــوؤُُه  ـــــَل ْك اأَ ــــتُّ  ِب ــــٍل  ــــْي َولَ ـــى َمــــَفــــاِرِقــــِه ُغــــَرابَــــا)2)1-  ـــَل ــــــاأنَّ َع َك

ــٌم ِخــ�ــضَ ـــٌر  ـــْح بَ ـــاَءُه  ـــَم ـــضَ � ـــــاأنَّ  َك ــا)3)2-  ــاب ــب ــمــاً َح ــِط ــتَ ــْل ــاُه املَـــــْوُج ُم ــضَ ــ� َك

ــَوادي ــه ال ـــَر  ْه ـــزُّ ال ـــُه  ـــْوَم ُنُ ــا)4)3- كــــاأنَّ  ــَوابَ ــث ــِغــي ال ــْت تَــْب ــَل ــ�ــضَ ُوُجـــــْوٌه اأَْخ

ُذراُه يِف  َة  ـــتَـــ�ـــرصَّ املـُــ�ـــضْ ـــــاأنَّ  ك ـــُن َغـــــــاَرٍة َرَقــــبَــــْت ِنـــَهـــابـَــا4-  ـــائ ـــَم َك

د. )1( )1-9، 11( يف الت�صبيهات من اأ�صعار اأهل الأندل�ص �ص 22. للُمهنَّد البغدادي، طاهر بن حممَّ

)8-13( يف الذخرية 3: 321 لأبي الف�صل البغدادي.  

البغداديني الوافدين على الأندل�ص، حاله  عراء  ال�صُّ البغدادّي،اأحد  اأنَّ هذه الأبيات للمهنَّد  اإىل  الِكتَّاين  لقد ذهب ابن   

حال اأبي الف�صل، اإلَّ اأنَّ املهنَّد كان عند دخوله الأندل�ص يف ريعان �صبابه؛ اإذ مل يتجاوز وقتها اخلام�صة والع�رضين من 

تني، 
ِّ

ا اأبو الف�صل فلم يدخل الأندل�ص اإل يف خريف عمره؛ اإذ جتاوز اخلام�صة وال�ص عمره. و كان ذلك يف �صنة 340هـ. اأمَّ

اأربٍع و�صتني �صنًة من وفاة املهند الَّذي ق�صى نحبه يف قرطبة �صنة 390هـ؛ اأي يف  وكان ذلك يف �صنة 454هـ؛ اأي بعد 

املرحلة الأمويَِّة العامريَِّة. جذوة املقتب�ص 1: 383 رقم الرتجمة )516(، بغية امللتم�ص 2:421 رقم الرتجمة )862(، تاريخ 

ابن الفر�صي 1: 361، رقم الرتجمة )620(.   

عر، وهو  ُد بُن احل�صن اأبو عبد اهلل املذحجي، �صاحُب الت�صبيهات فله م�صاركٌة قويٌَّة يف الأدب وال�صِّ ا ابن الكتَّاين، حممَّ اأمَّ  

د بدقة؛ اإذ ذهب من ترجم له اإىل القول:  ا تاريخ وفاته فلم ُيَحدَّ ّب، واملنطق. اأمَّ ٌم يف جمالٍت عديدٍة ول�صيما الطِّ متقدِّ

ٍة«. جذوة املقتب�ص 1: 88-89 رقم الرتجمة )35(، املغرب يف حلى املغرب 1: 211 رقم الرتجمة  »عا�ص بعد الأربعمئة مبدَّ

ا�ص فقد رّجح يف تقدميه لكتاب الت�صبيهات اأّن ابن الكتاين مل يتجاوز �صنة 420هـ، معلاًل 
ّ
كتور اإح�صان عب )138(. اأّما الدُّ

ما ذهب اإليه بقوله: اإّن »جميع ال�صعراء الذين �صاق لهم �صعراً يف كتابه هذا )اأي كتاب الت�صبيهات( ينتمون اإىل الفرتة 

هرَة  اإنا نالوا ال�صُّ اج، وعبادة، ويون�ص بن عبد اهلل، تويف �صنة 429هـ،  الأموية والعامرية، واأبعدهم وفاًة؛ مثل ابن درَّ

ٍة اأّن تكوَن الأبيات للمهنَّد الَّذي عا�ص يف املدة  ُح بقوَّ جِّ َ
َة يف الفرتة نف�صها«. الت�صبيهات �ص 11. وهذا الكالم ُير

َّ
الأدبي

 اإلَّ اإذا كانت 
َّ
َها؛ اأي مدة احلكم الأموي والعامري، ولي�ص لأبي الف�صل الَّذي عا�ص اإّباَن ملوك الطوائف، اللَّهم نف�صِ

هذه الأبيات من �صعره الَّذي قاله يف بداية حياته عندما كان يف بغداَد اأو يف ني�صابور.

)2( اأكلوؤه: اأحر�صه واأحفظه، وقيل: اأراقبه. واكتلئت عيني اكتالًء، اإذا مل تنم، وَحِذَرْت اأمراً. الل�صان، مادة:)كالأ(. الليل 

باح. اللِّ�صان، مادة:)بهم(. البهيم: اللَّيل الَّذي ل �صوَء فيه حتَّى ال�صَّ

اخاته وفقاقيعه الَّتي تطفو كاأّنها القوارير. وقيل: معظمه و موجه الَّذي يتبع بع�صه بع�صًا. اللِّ�صان، مادة:  اُب املاء: ُنفَّ
َ
)3( َحب

)حبب(. 

)4( النجوم الهوادي: الأوائل. فالهادية من كّل �صيء اأّوله، وما تقدم منه. وهوادي الليل اأوائله. اللِّ�صان مادة: )هدي(. 

ٌل، اإذا بلَّلُتُه. اللِّ�صان، مادة: )خ�صل(. واإنَّ الَّذي رمى  َء فهو خُمْ�صَ
ْ
ي ل: كلُّ �صيٍء نٍد. ومنه اأخ�صْلُت ال�صَّ ل، واخلا�صِ اخَل�صِ  

اإليه اأبو الف�صل هو ت�صبيه النُُّجوم بوجوٍه ُبلِّلت بدموع التَّوبة والنَّدم، طلبًا للثواب واملغفرة. 
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ــاٌة ُو�ــضَ ــاً  �ــض
َ

ــرت ــْع ُم ــَم  ــْج ــنَّ ال كــــاأنَّ  ابَـــا 5-  ـــرَتَ ـــاً ُمـــ�ـــضْ ـــظ ـــِه حَلْ ـــي ـــارُق َف ـــضَ ـــ� تُ

ٌب  ْ َ
اجَلـــــْوَزاِء �ـــرص َكــــاأنَّ كـــَواِكـــَب  ــــا)1)6-  َابَ ــــرصَ ــْم َولِئـــــُدهـــــْم � ــه ــْي ــاِط ــَع ت

ــاٍب ــتَ ِع َذَوا  الـــَفـــْرَقـــَديْـــِن  ــــاأنَّ  َك ــا 7-  ــابَ ــتَ ــِع ــا ال ــَم ــه ــِل ــْي ــــــْوَل لَ ــــــال ُط اأَج

ـــَعـــال تَ ـــــا  َّ مَل ـــرتي  ـــضْ ـــ� ُ امل ـــــــاأنَّ  َك ــا)2)8-  ــابَ ــق ــوا اْرِت ــَكــٍر َخــنـَـ�ــضُ َطــِلــْيــَعــُة َعــ�ــضْ

ُمــْغــ�ــصٍ ـــَخ  يْ ـــرِّ املِ ـــَر  ـــَم الأْح ــــاأنَّ  َك ــا)3)9-  ــابَ ــه ــضِ ــا � ــه ــبُّ ِب ــضُ ــ� ــى َحـــنـَــٍق يَ ــَل َع

نهٍر َفْي�ُص  ِة  ]�َضنَى[املََجرَّ َكاأنَّ يَابَا)4)10-  انْ�ضِ ــاَب  َوانْــ�ــضَ هــِر  الــزَّ يف  ــَرى  َج

املـُــــَويلِّ  الـــَقـــْمـــِر  بـَــِقـــيَّـــَة  َكـــــاأنَّ  ــا11-  ــابَ ــنَ ــِت ــو اْج ــُك ــ�ــضْ ـــٌف يَ ـــْدن َكــِئــْيــٌب ُم

ِبــبُــ�ــرْصَى  ُمــْبــتَــهــٌج  ــْجــَر  ــَف ال َكــــاأنَّ  ـــــــدَّ اْكــِتــئَــابَــا12-  ـــا اْربَ ـــَدَم ـــْع تَــــــــالأَلأَ بَ

ِبــَفــْجــٍر ـــْوراً  ـــذُع َم ــَل  ــْي ــلَّ ال ــــاأنَّ  َك ـــٌف َفــهــابَــا13-  ـــْي ـــضَ ــــــــُه � ــــٌب َراَع ــــريْ ُم

ب

]الطويل[  :
)5(

وق واحلنني وقال يف ال�صَّ

ْكب، و راكب. الل�صان )�رضب(.
َ
ُْب: القوم ي�رضبون و يجتمعون على ال�رضاب، مفردها �صارب. كر )1( ال�رضَّ

)2(  يف الذخرية : »ملَّا َتَعلَّى«.

)3( يف الذخرية: » املريخ معٍد«.

)4( يف الذخرية: »�صنات«. بزيادة التاء الَّتي اأهملتها يف املت لإقامة الوزن واملعنى.

)5( )1- 5( يف الذخرية 4: 64 لأبي الف�صل البغدادي، ويف الذخرية اأي�صًا 4: 269 للقا�صي عبد الوهاب املالكي. ويف وفيات 

الأعيان 3: 221 للقا�صي املالكي، ويف تاريخ الأدب العربي 4: 532 لأبي الف�صل البغدادي.

يف  بعده  جاء  من  فاأوقع  �صاحبها،  اإىل  الأبيات  بن�صبة  يقنٍي  على  يكن  مل  )ت:542(  اٍم 
َّ

ب�ص ابن  اأنَّ  نالحظ  �صبق  ممَّا   

ال�صطراب. 

واإذا تاأملنا يف �صرية القا�صي املالكي - عبد الوهاب بن علي بن ن�رض بن اأحمد- وجدنا اأنَّه كان فقيهًا، اأديبًا، �صاعراً،   

هًا اإىل م�رض حيث »حمل لواءها، ومالأ اأر�صها و�صماءها.« على  خرج من بغداد يف اآخر عمره ل�صيق ذات اليد، متوجِّ

حّد تعبري ابن ب�صام. ومل يطل بقاوؤه فيها اإذ تويف �صنة 422هـ. الذخرية 4: 265، وفيات الأعيان 3: 219، فوات الوفيات 

اأبي الف�صل؛ لأنَّ القا�صي عبد الوهاب مل يطِو اأ�صقاع  م ميكن ترجيُح ن�صبة الأبيات اإىل  اإىل ما تقدَّ 2: 419. وا�صتناداً 

ة الأطراف من اأق�صى م�رضقها اإىل 
َّ
ولة املرتامي  اأبي الف�صل، الَّذي جاب اأنحاء الدَّ

َّ
ة يف ذلك احلني طي

َّ
اململكة الإ�صالمي

ق والغرب..«. اأي اإّنه يحنُّ دائمًا اإىل تلك  اأق�صى مغربها. وقد عربَّ عن كرثة تلك التَّنقُّالت بقوله: »اأهيم بذكر ال�رضَّ

البقاع التي حلَّ فيها، مع اأّنه لي�ص منها. وا�صتناداً اإىل ما �صبق ذهبت اإىل اأنَّ الأبيات لأبي الف�صل البغدادي.  
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َداِئباً  َوالْــَغــْرِب  ِْق  ال�رصَّ ِبِذْكِر  اأَِهْيُم  َغــــْرُب)1)1-  ــِبــالِد َول  ــْل ِل ٌق  ْ ـــرصَ ِبــَي � ـــا  َوَم

ـــًة َواأِحـــبَّ نـَــــاأَْت  ـــاً  ـــان اأْوَط ـــِكـــنَّ  َولَ ُب2-  اأ�ضْ ُعــهــْوَدهــُم  اأْذُكـــْر  َمتَى  ــْدُت  ــَق َف

َخَواِطِري يِف  ِذْكَراهُم  َخَطَرْت  اإَذا  ْطــُب3-  ــرَّ ــوؤُ ال لُ ــوؤْ ــلُّ ــَر ِمــْن اأْجـــَفـــايِنَ ال ــاثَ ــنَ تَ

�ُضْحَرًة ِط  بال�ضَّ ْعُت  َودَّ َمْن  اأنْ�َص  َوَلْ  ْكُب4-  الرَّ َوا�ْضتَْعَجَل  احْلَــاُدْوَن  َد  َغــرَّ َوَقــْد 

ــَو ُغــْربــٍة  ــْح ــٌر نَ ــاِئ ــاِن هـــَذا �ــضَ ــَف ــْي الَْقْلُب5- اأِل ــْدِرِه  �ــضَ َعــْن  �َضاَر  ُمِقْيٌم  َوهــَذا 

ج

 غالٌم 
َ

، وح�رص املجل�ص
َ

كان اأبو الف�شل يومًا يف جمل�ِص اأن�ٍص وطرٍب يف بالِط املعزِّ بِن بادي�ص

]الكامل[   :
)2(

و�صيٌم، كان يدوُر بالكاأ�ص، فاأن�صاأ اأبو الف�صل

مِبَ�ْضِكِه ــاُل  ــَم اجَل نـَـَقــ�ــَص  ٍر  َوُمـــَعـــذَّ ــا)3)1-  ََّج ــرصَ ــ� ــْوِب ُم ــل ــُق ــــَدِم ال ـــُه ِب َخــــّداً لَ

ــِه ــْوِن ــُف ُج ــَف  ــْي ــضَ � اأنَّ  ــَن  ــقَّ ــيَ تَ ـــا  َّ مَل بَنَْف�َضَجا)4)2-  النَِّجاَد  َجَعَل  نَْرِج�ٍص  ِمــْن 

)1( يف وفيات الأعيان : »دائمًا«، »ومايل ل �رضق البالد ول غرب«.

، ويف خا�ص اخلا�ص، اأبو من�صور الثعالبي، حتقيق: ماأمون اجلنان، 
ّ
)2(  )1-2( يف يتيمة الدهر 2: 7 لبن عبد ربِّه الأندل�صي

ة، بريوت- لبنان، ط1، 1414هـ- 1994م، �ص252 لأبي القا�صم عبد ال�صمد بن علي الطربي، ويف 
َّ
دار الكتب العلمي

مطمح الأنف�ص �ص 273 لبن عبد ربِّه، ويف الذخرية 4: 59 لأبي الف�صل، ويف بدائع البدائه �ص 309 لأبي الف�صل، ويف 

، ويف وفيات الأعيان 1: 110 مل َيْجِزْم ابن خلِّكان يف ن�صبتهما؛ 
ّ
�رضح مقامات احلريري 1: 409 لبن عبد ربِّه الأندل�صي

اإذ قال معلِّقًا على البيتني: »الأبيات لبن عبد ربِّه، وقيل: لأبي طاهر الكاتب، وقيل: لأبي الف�صل حممد بن عبد الواحد 

كتور ح�شن ح�شني عبد الوهاب �ص55 لأبي  البغدادي«. ويف نفح الطيب 3: 375 لأبي الف�شل، ويف ب�شاط العقيق للدُّ

كتور عبده عبد العزيز قلقيله �ص 185 لأبي الف�صل، وورد البيتان يف  الف�شل، ويف البالط الأدبي للمعزِّ بن بادي�ص، للدُّ

اية �ص 38.   كتور ر�صوان الدَّ ديوان ابن عبد ربه، حتقيق: الدُّ

اإلَّ الثعالبي  اإليه  اإذ مل ين�صبهما  ربي؛  اأنَّ البيتني لأبي الف�صل، فمن املمكن ا�صتبعاد ن�صبتهما لأبي القا�صم الطَّ اجح 
َّ
والر  

الَّذي هو يف احلقيقة ي�صكُّ يف ن�صبتهما اأ�صاًل، لأنَّه كان قد ن�صبهما �صابقًا لبن عبد ربه يف اليتيمة. ومن املمكن اأي�صًا 

ام يف ذخريته منا�صبَة 
َّ

ُح اأّن الأبياَت لأبي الف�صل. فقد روى ابن ب�ص جِّ َ
ا�صتبعاد ن�صبتهما لبن عبِد ربِّه لوجود مرّجٍح ُير

البيتني، وهذا يعني اأنَّه على علٍم بن�صبتهما اأكرث ممَّن رواهما من دون منا�صبة. وكذلك الأمر عند ابن ظافر الأزدّي الَّذي 

، وباملجل�ص �صاٍق و�صيٌم، قد 
َ

 املعزِّ بِن بادي�ص
َ

ذكر منا�صبة هذين البيتني قبل روايتهما؛ اإذ قال: »ح�رض اأبو الف�صل جمل�ص

اُح اأن تفعل بالندامى فعل عينيه، فاأمر املعزُّ بو�صِفِه، فقال بديهيًا:« البيتني.     
َّ
ُه، وعجزت الر َد خدَّ ك عذاَره، وورَّ

َّ
َم�ص

)3( يف وفيات الأعيان: »نق�ص الِعذاُر«. و يف مطمح الأنف�ص: »ح�صنًا له«.

)4( يف خا�ص اخلا�ص:

عينيه  
َ

ــرجــ�ــص ن اأّن  ــن  ــّق
َ
ــي َت بنف�صجا«»ملّــــا  النجاد  جعَل  لــه  �صيٌف 
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د

]الكامل[   :
)1(

يب وقال يف ال�صَّ

فاأَجْبتهْم ــُرُه  ــْع ــضَ � ى  ــدَّ ــبَ تَ َقـــالـُــْوا  ـــاِج)2)1-  ـــبَ يْ ـــدِّ ــى ال ــَل ـــْن َعــَلــٍم َع ـــدَّ ِم ل بُ

ــيَــاوؤُُه
ــُكــوُن �ــضِ ــا يَ ــهــُر َم َداِج)3)2- َوالــبَــْدُر اأبْ ــٍل  ــْي ــَل ب ــاً  ــف ــِح ــتَ ــْل ُم ــــاَن  َك اإْذ 

هـ

]الطويل[  :
)4(

يار وق واحلنني لالأهل والدِّ وقال يف معر�ص ال�صَّ

اآخره وتد جمموع، ول  ما  �صبٍب خفيٍف على  العرو�ص مرّفلة )متفاعالتن(، والرتفيل: زيادُة  الوزن، لأنَّ  وهو خمتّل   

يكون اإل يف جمزوء الكامل. ينظر: املعيار يف اأوزان الأ�صعار �ص 23. والبيت الَّذي يف املت تاٌم، لذا فرواية الثعالبي 

ُف القاطع. الل�صان، 
ْ
ي

َّ
يف خا�ص اخلا�ص خمتلٌَّة عرو�صيًا. وجاء يف وفيات الأعيان: »ع�صب جفونه«. والع�صب: ال�ص

مادة:)ع�صب(. وعلى هذا فاملعنى واحد.

ربي، ويف  ة اليتيمة �ص 256 لل�صيخ العميد اأبي الطيب طاهر بن عبد اهلل الطَّ )1( )1-2( يف خا�ص اخلا�ص �ص 259، ويف تتمَّ

عر، ل�صان الدين بن اخلطيب، مدريد 1981م، �ص 58، رقم القطعة )198( لأبي الف�صل  حر وال�صِّ
ِّ

الذخرية 4: 64، ويف ال�ص

يب، طاهر بن عبد  ح ن�صبة البيتني لل�صيخ العميد اأبي الطَّ البغدادي، ويف زهر الأكم 2: 79. من دون ن�صبة. وهنا ُترجَّ

 حتَّى بلغ من العمر مئًة و�صنتني، فقد ُوِلَد يف طرب�صتان �صنة 384ه، وتويف يف بغداد �صنة 450هـ، 
َ
ر ربي الذي عمَّ اهلل الطَّ

قًا، ح�صن اخللق، �صحيح املذهب. ويل  اإىل ني�صابور. كان ثقًة، �صادقًا، عاملًا بالأ�صول والفروع، حمقِّ اأن ارحتل  بعد 

ب اإذاً زار ني�صابور م�صقط راأ�ص الثَّعالبي 
ِّ
ي الق�صاء يف بغداَد اإىل اأن تويف فيها. وفيات الأعيان 2: 512- 515. فاأبو الطَّ

)ت: 429هـ( كاأبي الف�صل الَّذي حطَّ رحاله عند الثعالبي عندما كان يف مقتبل العمر، واأغلب الظنِّ اأنَّ اأبا الطيب قد 

ة يتيمته، واأُثِبت �صيئًا من �صعره. تتمة اليتيمة �ص 256. اأّما  ل يف تتمَّ التقى الثعالبي اأي�صًا؛ اإذ ا�صتدرك الأخري ترجمة الأوَّ

اٍم، فقد تويف �صنة 542هـ، وهذا يعني اأّنه بنى راأيه على ما توافر بني يديه من رواياٍت اأو م�صادر، ومل يلتِق باأبي 
َّ

ابن ب�ص

الف�صل، اأو ي�صمعه. وكذلك الأمر عند ل�صان الدين بن اخلطيب، �صاحب ال�صحر وال�صعر؛ اإذ تويف �صنة 776 هـ. فعلى 

اعرين، و�صمع منهما. هذا ميكن للباحث اأن يطمئنَّ لرواية من عا�رض ال�صَّ

ٌب. الل�صان: )دبج(.
َّ
 معر

ٌّ
)2( يف خا�ص اخلا�ص: »على ديباِج«. والديباج: الثياب املتخذة من الإبري�صم، وهو فار�صي

ة اليتيمة: )3( يف تتمَّ

َبــَدا اإَذا  ــُكــْوُن  َي ما  اأْبــَهــى  ــْدُر 
َ
ــب َداِج«»وال ـــٍل 

ْ
ـــي َل بـــَظـــالِم  ــًا  ــف ــحِّ ــَل ــَت ُم

عر: »اإن كان«. حر وال�صِّ
ِّ

ويف خا�ص اخلا�ص: »يكون جماله«. ويف ال�ص  

.
ّ
)4( )1-5( يف الذخرية 4: 64 لأبي الف�صل، 4: 270 للقا�صي عبد الوهاب املالكي

اٍم مل يكن واثقًا من ن�صبة الأبيات اإىل اأبي الف�صل؛ لأنَّه ن�صبها 
َّ

  )1-4( يف النفح 3: 376 لأبي الف�صل. فيما يبدو اأّن ابَن ب�ص

اإليه يف مو�صٍع، ثم ن�صبها اإىل القا�صي عبد الوهاب املالكي يف مو�صٍع اآخر. ويف حقيقة الأمر ل مُيكُن ترجيح ن�صبة 

ُح ي�صاعُد على ذلك، فكالهما بغداديُّ الأ�صل، وكالهما عا�ص يف املدة  جِّ َ
ُمر اإذ ل يوجد  اأحٍد منهما؛  اإىل  الأبيات 

ة اأبي العالء، بعد اأن خرجا من م�صقط راأ�صيهما 
َّ
ج على �صيخ املعر

َّ
منية نف�صها، وكالهما غادر بغداد، وكالهما عر الزَّ
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ــَدا َوْج َفبََكى  ــَمــى  َواحْلِ ــداً  َنْ ــَر  تـَـَذكَّ ــدا1-  َنْ َو�َضَقى  ــَمــى  احْلِ اهللُ  �َضَقى  ـــاَل  َوَق

يًَّة
َع�ضِ ــى  ــَزاَم اخُل ــَفــا�ــُص  اأنْ َوَحــيَّــتــُه  ــدا)1)2-  َوْج لَُه  الَقِدْيِ  الَْوْجِد  اإل  َفَهاَجْت 

ــَر لَــْوَعــًة ــَم َواأ�ــضْ ــْلــَوانــاً  ــاأَْظــهــَر �ــضُ َف ـــَدا3-  َوْق َوَقـــــَدْت  ــا  ــه ــْرَانُ ِن ــْت  ــئَ ــِف َط اإذا 

ُحْكَمها بَابََة  ال�ضَّ اأَْعــَطــى  ــُه  اأن َولَــْو  اأبْدى4-  الَّذي  َواأَْخَفى  اأْخَفى  الَِّذي  لأبَْدى 

ُه َقــدَّ يَــْفــِتــُل  ــْكــُر  والــ�ــضُّ ــُه  ــ�ــضَ اأنْ َولْ  َعقدا5-  ـــُدُه  ـــِق اأْع ــــْدُت  ِك ــنَّــى  ــثَ تَ َمــا  اإَذا 

و

]املتقارب[  :
)2(

وقال يف و�صف فر�صه

ــِه ــْوِن لَ يِف  ــَل  ــْي ــلَّ ال ــي  ــضِ ــَر� َف َحــكــى  ـــَراِر)3)1-  ـــِط ـــْدُر ِعــْنــَد ا�ـــضْ ـــبَ ــُه ال ــل ــابَ ــَق َف

ـَمــاِم الــتَـّ يِف  ًة  ُغـــــرَّ ــــُه  لَ ـــاَن  ـــَك َف اِر)4)2-  َ ـــــ�ـــــرصَّ ال يف  ـــــِرِه  ـــــاِف حِلَ ــــاًل  ــــْع َونَ

جلني تتقاطع 
َّ
وق واحلنني اإىل الأهل والديار بعد طول غياب. وممَّا �صبق ُي�صتنتُج اأنَّ حياة الر بغداد، وكالهما �صعر بال�صَّ

َد �صاحب الأبيات بدقَّة اعتماداً  يف اأموٍر عّدة، فقد عا�صا التجربة نف�صها تقريبًا، لذلك من الع�صري على الباحث اأن ُيَحدِّ

على �صرية حياتهما. للتَّو�صع يف �صرية القا�صي املالكي، ينظر الذخرية 4: 265، وفيات الأعيان 3: 219، فوات الوفيات 

.419 :2

العيدان؛  اأبو حنيفة: هي »ع�صبٌة طويلة  قال  ُخزاماة.  يح، واحدته 
ِّ
الر نبٌت طيُب  به«. اخلزامى:  القدمي   « النفح:  )1( يف 

َنْوٌر كَنْور البنف�صج«. ثم قال: مل جند اأطيَب نفحًا من نفِح اخلزامى.  يِح، لها 
ِّ
بُة الر

ِّ
هرِة، طي �صغريُة الورِق، حمراُء الزَّ

الل�صان، مادة: )خزم(. 

ة اليتيمة �ص 151 لأبي غامن معروف بن حممد الق�رضي الَّذي قال فيه الثعالبي: »كان من روؤو�ص الروؤ�صاء،  )2( )1-2( يف تتمَّ

وكرام البلغاء، والغالني يف حمبة الأدب واقتناء الكتب....جمعتني واإياه يف اجتيازه بني�صابور �صحبٌة ي�صريُة املّدة، كثرية 

ٍة اأن تكون ن�صبة البيتني اإىل اأبي  ُح بقوَّ جَّ َ
ابق  ُير

َّ
الفائدة«. ويف الذخرية 4: 67 لأبي الف�صل. ومن خالل قول الثعالبي ال�ص

لع  جلني واطَّ
َّ
غامن، ب�صبب كونه �صاَحَب الثعالبي، كما �صاحبه اأبو الف�صل. وعلى هذا يكون الثعالبي قد �صمع من الر

 اطالعًا مبا�رضاً، ومن �صمن ذلك ما اأدرجه من اأ�صعار يف اأثناء ترجمته لهما.
ِّ
على نتاجهما الأدبي

)3( يف تتمة اليتيمة : »..ولزمه«.

هر ت�صعًا وع�رضين، و�رضاره ليلة ثماٍن  ار: اآخر ليلة اإذا كان ال�صَّ ار: اآخر ال�صهر، ليلة ي�صت�رضُّ الهالل. وقال الفراء: ال�رضَّ )4( ال�رضَّ

وع�رضين، واإذا كان ال�صهر ثالثني ف�رضاره ليلة ت�صع وع�رضين. الل�صان، مادة:)�رضر(.
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ز 

]الب�صيط[  :
)1(

وله يف الهجاء

لَهْم َخــاَلَق  ل  اأُنَا�ضاً  َمَدْحَت  َقالُوا:   -1(2(
ـــــَواَع الأَزاهــــــْرِ ــُب اأنْ ــاً يُــنَــا�ــضِ ــْدح َم

ــٌل َرُج ــي  ــِن اإنَّ ــْويِن  ــِذلُ ــْع تَ َفــُقــْلــُت: ل  ـــاَق اخْلَـــنَـــاِزيْـــِر)3)2-  ـــن رَّ اأْع اأَُقـــلِّـــُد الـــــدُّ

ح

]الطويل[  :
)4(

وله يف الغزل

احَل�َضا ْوَمِة  َمْه�ضُ املَتننَْيِ  َوحَمُْطْوَطِة  اللَّْم�ِص)5)1-  ِمــَن  تَْدَمى  الأْرَداِف  َمِة  ُمنَعَّ

)1(  )1-2( يف تتمة اليتيمة �ص 173 لأبي علي احل�صن بن حممد الدامغاين، ويف الذخرية 4: 75 لأبي الف�صل.

اإنَّ هذين البيتني من الأبيات الَّتي ي�صعب معرفة قائلها بدقَّة، لأّنني مل اأْعرُثْ- بعد طول عناء- على ترجمٍة م�صتفي�صٍة   

ُح ن�صبَة البيتني اإليه؛ اإذ كلُّ ما و�صل اإلينا عنه اأنَّه: »من دهاقني قوم�ص،  �ص ما يرجِّ امغاين مُيِْكُن من خاللها اأن اأتلمَّ للدَّ

ة اليتيمة �ص172. ول�صّك  واأفراد اأدبائها و�صعرائها، ومن اأف�صل ف�صالئها، يرجع اإىل كفاية ومرّوة �صادقة«. ينظر: تتمَّ

نى عليها حكٌم ما.
ْ
اأن هذه الرتجمة ل تفي بالغر�ص، ول ميكُن اأن ُيب

الح، يقال: رجٌل ل َخاَلق له؛ اأي رجٌل ل رغبَة له يف اخلري، ول يف الآخرة،  )2( اخَلاَلُق: احلظُّ والنَّ�صيُب من اخلري وال�صَّ

ولي�ص له �صالٌح يف الدين. اللِّ�صان، مادة: )خلق(.

ة اليتيمة: »ل تعذروين«. )3( يف تتمَّ

خرية 4: 60 لأبي الف�صل، ويف الذخرية 4: 270 للقا�صي عبد  )4( )1-2( يف القرط على الكامل �ص126 لأبي الف�صل، و الذَّ

الوهاب املالكي، ويف وفيات الأعيان 5: 264، وفوات الوفيات 3: 201 لقروا�ص �صاحب حلب، ويف نفح الطيب 3: 

375 لأبي الف�صل، ويف ديوان ال�رضيف الر�صي، حتقيق: الدكتور حممود م�صطفي حالوي، دار الأرقم بن اأبي الأرقم، 

�صي.
َّ
بريوت- لبنان، ط1، 1419هـ- 1999م، 1: 580 لل�رضيف الر

واب ترجيح رواية ابن  واة يف ن�صبة البيتني اإىل �صاحبهما، ولعلَّه من ال�صَّ
ُّ
م مدى ال�صطراب لدى الر يالحظ ممَّا تقدَّ  

د �صمع من اأبي الف�صل، وتتلمذ عليه عندما كان 
ْ
ي

ِّ
 )ت: 521( ، وميكُن اأن يردَّ ذلك اإىل اأنَّ ابن ال�ص

ّ
د البطليو�صي

ْ
ي

ِّ
ال�ص

اٍم فيمكن دفعها ب�صهولة لأنها رواية امل�صّكك؛ اإذ ن�صبهما اإىل اأبي الف�صل تارّة، 
َّ

الأخري يف طليطلة. اأّما رواية ابن ب�ص

وللقا�صي عبد الوهاب تارًة اأخرى. اأّما رواية ابن خّلكان، وابن �صاكر الكتبي، اللَّذين ن�صبا البيتني اإىل قروا�ص �صاحب 

ل يختلف متامًا عن بيت اأبي الف�صل املثبت يف املت،  حلب )املتويف �صنة 444هـ( فمن غري املمكن دفعها؛ لأنَّ البيت الأوَّ

�صي 
َّ
فالت�صابه حا�صٌل يف البيت الثاين فقط، ومُيكن اأن ُيردَّ ذلك اإىل عملية التاأّثر والتاأثري. اأّما ن�صبة البيتني اإىل ال�رضَّيف الر

فيعرتيها بع�ص ال�صّك؛ لأنَّه ل يوجد يف امل�صادر القدمية ما ي�صري اإىل ذلك.

)5( يف وفيات الأعيان، وفوات الوفيات:

ُه
ُّ
تغب ــْت 

َ
ــ�ــص

ْ
ــي َل ــِب 

ْ
ــي لــلــطِّ ـــٍة  ـــف اللَّْم�ِص«»واآِل َنِة 

ِّ
َلي اِف 

َ
ــــر الأْط َمِة  ُمَنعَّ

ويف ديوان ال�رضيف الر�صي:  
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َعال َجْيِبَها  ِمــْن  النَّدِّ  ُدَخــاُن  َما  اإذا  ْم�ِص)1)2-  َعَلى وْجِهَها اأبْ�رَصَْت غْيماً َعَلى ال�ضَّ

ط

]املن�رضح[  :
)2(

وقال اأي�صًا

ـــْع َوا�ـــضِ َمـــْنـــِزٌل   ِ
ْ

ــــني ــــِرمْيَ َك  َ ْ
بَــــني ــْع)3)1-  ــضِ ــا� ــ�ــضَّ ُب ال ـــرِّ ـــَق َوالْـــــودُّ َحــــاٌل يُ

ثََماِنيٍَة َعــْن  ــاَق  �ــضَ اإْن  ــُت  ــْي ــبَ َوالْ ـــْع2-  ـــٌع ِبـــــــالـــــــِوَداِد ِلـــلـــتَّـــا�ـــضِ ـــ�ـــضِ مـــتَّ

ي

]املتقارب[  :
)4(

وله يف الغزل

ُه
ُّ
ُتِغب ْت 

َ
�ص

ْ
َلي للطيب  اللَّْم�ِص«»ومــعــتــادٍة  من  َتْدمى  اِف 

َ
الأْطــر ّمِة  ُمَنعَّ

املتنان: جنبتا الظهر، وجمعهما متون. اللَِّ�صان، مادة: )مت(.  

)1( يف وفيات الأعيان، وفوات الوفيات، ونفح الطيب، وديوان ال�رضيف الر�صي: » َعَلى �َصْم�ِص«. ويف ديوان ال�رضيف 

ُن به. اللِّ�صان، مادة: )ندد(.  يب ُيدخَّ : �رضٌب من الطِّ الر�صي: »من ثوبها عال«. النَّدُّ

د التُّهامي ال�صاعر امل�صهور الذي ُقِتل يف �صجنه �صنة 416هـ،  )2( )1-2( يف وفيات الأعيان 3: 380 لأبي احل�صن علي بن حممَّ

يوطي، حتقيق: الدكتور علي ح�صني البواب، 
ُّ

ويف الزدهار يف ما عقده ال�صعراء من الأحاديث والآثار، جالل الدين ال�ص

املكتب الإ�شالمي- بريوت، دار اخلاين- الريا�ص، ط1، 1411هـ- 1991م، �ص 103، نفح الطيب 3: 374 لأبي الف�صل 

البغدادي، ويف خزانة الأدب ولب لباب ل�صان العرب، عبد القادر البغدادي 4: 426 رقم ال�صاهد )898( للتُّهامي.

)2( يف امل�صلك ال�صهل يف �رضح تو�صيح ابن �صهل، حممد الإفراين، حتقيق: حممد العمري، وزارة الأوقاف وال�صوؤون   

ة، 1418هـ- 1997م، �ص 391 لأبي الف�صل البغدادي.
َّ
ة- اململكة املغربي

َّ
الإ�صالمي

ُح ن�صبة البيتني اإىل اأحٍد منهما، �صوى اأّن البيتني مل يردا يف ديوان التُّهامي البتَة. جِّ َ
ومل اأجد ما ُير  

ب«.
ِّ
ْع«. ويف النَّفح: »حال تقر ِل�ٌص َواْ�صِ )3( يف خزانة الأدب: »َبنْيَ املُِحِبنْيَ جَمْ

اد، ويف الذخرية 4 :61 من دون ن�صبة، ويف معجم 
َّ
احب بن عب )4( )1- 2( يف يتيمة الدهر 3: 299، وزهر الآداب 3: 272 لل�صَّ

احب، ويف رو�صة التَّعريف يف احلبِّ ال�رضيف، ل�صان الدين بن اخلطيب، حتقيق: عبد القادر حممد  الأدباء 2: 496 لل�صَّ

هل �ص 391 
َّ

عطا، دار الفكر العربي، دون طبعة وتاريخ، �ص 85 من دون ن�صبة، ويف نفح الطيب 3: 375، وامل�صلك ال�ص

اد من�صوَبنْيِ له، �ص 245.
َّ
احب بن عب لأبي الف�صل، كما ورد البيتان يف ديوان ال�صَّ

اد )ت 385هـ(، وقد اعتمدُت يف هذا الرتجيح على رواية 
َّ
احب بن اإ�صماعيل بن عب اجح اأّن البيتني لأبي القا�صم ال�صَّ

َّ
والر  

مني كالثَّعالبي )ت:429هـ(، واحل�رضي )ت: 453هـ(، واحلموي )ت:626هـ(. ول اأدري على اأيِّ م�صدٍر اعتمد  املتقدِّ

هل يف ن�صبة الأبيات اإىل اأبي الف�صل البغدادي.
َّ

ري، والإفراين �صاحب امل�صلك ال�ص رون كاملقَّ املتاأخِّ
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ــبـَـا الــ�ــضِّ نـَــْحـــَو  َعــْيــنَــاَك   
َ
َدَعــْتــنــي ـــاَعـــْه)1)1-  �ـــضَ ــــلِّ  ُك يِف  ُر  يـُـــَكــــرَّ ــــــاًء  ُدَع

ْيِب امْلَ�ضِ ُعــْذُر  ــَك-  ــقِّ َوَح ـــْول-  َولَ َوَطـــاَعـــْه)2)2-  �َضْمعاً  ِلــَعــْيــنَــْيــَك:  لَــُقــْلــُت 

ك

]ال�رضيع[  :
)3(

وقال مقتب�صًا من الفقه

ــري ــاِظ نَ اً  ـــا�ـــرصِ نَ َوْرداً  ــُص  ــِر� ــْغ يَ ـــِع)4)1-  ـــاِل ـــطَّ ال ـــَقـــَمـــِر  َكـــالْ ــــٍة  َوْجــــنَ يِف 

اأْزهـــــــاَرُه اأْقــــِطــــَف  اأَْن  ــــُع  ــــنَ اأُْم َوالــــتَّــــاِبــــِع 2-  امْلَــــْتــــبُــــْوِع  ـــِة  ـــنَّ �ـــضُ يِف 

ــُه ــَف ــْط َق ــي  ــِت ــَف ــضَ � ــْم  ــتُ ــْع ــنَ َم ـــْم  ـــِل َف اِرِع)5)3-  ــــزَّ ــــل ل ْرَع  ــــــزَّ ال اأنَّ  ــــُم  ــــْك َواحْلُ

ُر«.
َّ
)1( يف الذخرية: »ُدَعاًء ُتَكر

با«. وقد تعمدُت اإهماَل  احب: » ولول تقادُم َعْهِد ال�صِّ )2( يف زهر الآداب: »فلول وحقك«. ويف اليتيمة، وديوان ال�صَّ

مَ 
َي�صِ اأن  البيتني الأول والّثاين، وهذا التكرار من �صاأنه  رت يف عرو�ص 

َّ
با( تكر واية يف املت؛ لأنَّ كلمة )ال�صِّ

ِّ
هذه الر

عف.  بال�صَّ
َ
اعر ال�صَّ

 ،62 م�رض، �ص  دار حمدو وحميو،  �صعيد،  ابن  املطربات،  املرق�صات  الف�صل، ويف  لأبي   60  :4 الذخرية  3( يف   ،1(   )3(

العاملي، موؤ�ص�صة الأعلمي  الدين  للقا�صي عبد الوهاب املالكي، ويف الك�صكول، بهاء  حر وال�صعر �ص 88 
ِّ

ال�ص ويف 

للمطبوعات، بريوت- لبنان، ط7، 1420هـ- 1991م، 1: 144 من دون ن�صبة، ويف امل�صلك ال�صهل �ص 390 للقا�صي عبد 

الوهاب، ويف نفحة الريحانة 2: 283 لأبي الف�صل البغدادي. 

)1-3( يف نفح الطيب 3: 373، واأنوار الربيع يف اأنواع البديع لبن مع�صوم 2: 267 ، وال�صعر الأندل�صي لهرني بري�ص   

�ص 362 لأبي الف�صل.

ة فعل بع�ص الفقهاء  بب يف ذلك يعود اإىل ردَّ
َّ

حة ن�صبة هذه الأبيات اإىل اأبي الف�صل، وال�ص وميكن للباحث اأن يجزم ب�صَّ  

الَّذين مل يرق لهم ما ذهب اإليه اأبو الف�صل، ومن ذلك قول بع�ص املغاربة الَّذين اأ�صاروا اإ�صارًة �رضيحًة اإىل اأنَّ �صاحب 

ابقة هو الوزير اأبو الف�صل البغدادي:
َّ

الأبيات ال�ص

ــِذي الَّ الــَوِزْيــِر  ِل  الَف�صْ ِلأبـــي  ــْل  ُقُق
َّ

ـــ�ـــرض ـــا ال ـــَن ـــِرَب ـــْغ ـــى بــــِه َم ـــاَه َب

اجَلــَنــى واأَرْدَت  ُظــْلــمــًا  ــَت  ــصْ �
َ
ــر ـــــــامٍل َحــــقَُّغ ــــصِ َظ �

ْ
ــــر ــــَغ ـــــــا ِل َوَم

نفح الطيب 3: 373، ونفحة الريحانة 2: 285، واأنوار الربيع 2: 267. امل�صلك ال�صهل �ص391.  

عر، والك�صكول، ونفحة الريحانة: » اأنبت ورداً«.  حر وال�صِّ
ِّ

)4( يف النفح، واأنوار الربيع: » يزرع ورداً ...«، ويف ال�ص

هل فقد جاء بروايٍة مل ي�رْض اإليها اأحٌد قّط، فبعد اأن 
َّ

ا �صاحب امل�صلك ال�ص ويف املرّق�صات املطربات: »يف �صفحٍة«. اأمَّ

ارِع( التي يف البيت  اء، فقال بعد )الطالِع( )الزاهِر(، وبعد )للزَّ
َّ
ابقة، اأردفها بقافيٍة اأخرى على رويِّ الر

َّ
و�صع القافية ال�ص

الثالث قال: )للباذِر(.

)5( يف نفحة الريحانة، والك�صكول: »�صفتي لثمُه... واحلقُّ اأّن«. ويف النفح: »�صفتي قطفها...وال�رّضع اأّن...«.
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ل

]الطويل[  :
)1(

وقال اأي�صًا

�َضْمِعي ــا  َويَ  
َّ
َعَلي ِعــّزاً  ي  بـَـ�ــرصَِ ــا  اأيَ َمْنِعي 1-  يِف  ُِّع  ــ�ــرصَ ــتَّ ال ــَد  ِعــْن فــاً  ُمــ�ــرْصِ َويَـــا 

َواجَلَفا الَْهْجِر  َعَلى  َمطبُوعاً  ُكْنَت  َطْبِعي؟!)2)2-اإَذا  َفاأْجَعَلُه  ْبٌ  �ضَ يِل  ــَن  اأيْ َفِمْن 

ُكْم اأْر�ضَ َعمَّ  الَِّذْي  الَْغْمَر  امْلََطَر  �َضِل  َدْمِعي)3)؟3-  ِمْن  َفا�َص  الَّــِذي  مِبِْقَداِر  اأَجــاَء 

)1( )1-3( يف الذخرية 4: 66 لأبي الف�صل .

)2-3( يف وفيات الأعيان 1: 305، والوايف بالوفيات 10: 415، ومراآة اجلنان وعربة اليقظان 2: 257، لالأمري متيم بن املعز   

ابن بادي�ص )ت501(.

الف�صل  اأبو  حممد  ت:  احلموي،  حجة  ابن  املحا�رضات،  يف  الأوراق  وثمرات   ،237  :2 الأعيان  وفيات  يف   )3-2(  

اإبراهيم، دار اجليل، بريوت- لبنان، ط2، 1407- 1987م، �ص 95، تزيني الأ�صواق يف اأخبارالع�صاق، داود الأنطاكي، 

البغدادي التميمي )ت262هـ(.  دار ومكتبة الهالل، بريوت، 1984م. �ص 223، لأبي الهيثم، خالد الكاتب بن يزيد 

اعر خالٍد بِن يزيَد الكاتب؛ لأنَّهما جزٌء من ن�صٍّ موؤّلٍف من خم�صة  والثابت اأنَّ هذين البيتني؛ اأي )الثاين، والثالث( لل�صَّ

اأبيات ورد يف وفيات الأعيان، مع منا�صبته، والنَّ�ص مثبٌت يف ديوان الكاتب اأي�صًا، وفيه قال:

�َصْمِعي َيا  �َصْمَعَك  َت 
ْ
اأْوَعي َما  َت 

ْ
النَّْفِعتَنا�َصي ــَن  ِم ــاٍل  َخ  ِّ ال�رضُّ َبْعَد  كــاأنَّــَك 

ُهَما ُهَما  اللََّتنْيِ  َك 
ْ
َني

ْ
َعي ِعْنَد  ــا  املَْنِعاأَم َوى  �صِ ئًا 

ْ
�َصي ُجــْوَك 

ْ
َيــر مِلُْكَتِئٍب 

وَعًا َعلى اْلَهجِر َواجَلَفا
ُ
ِعي؟! فاإْن ُكْنَت َمطب

ْ
َطب َفاأْجَعَلُه  رْبٌ  �صَ يِل  اأْيــَن  َفِمْن 

ْيَك رو�صٌة َحى فْوَق َخدَّ اأ�صْ َيُك  ْمِعواإْن  الدَّ ِمــَن  َغــِدْيــراً  ي  َخــدِّ َعَلى  فــاإنَّ 

ْ
ُكم اأْر�صَ  

َّ
َعم ــِذْي  الَّ الَعاَم   

َ
امْلََطر َدْمِعي؟�َصِل  ِمْن  َفا�َص  الَِّذي  ْقَداِر  مِبِ اأَجاَء 

ا منا�صبة الأبيات فهي باخت�صار: اأنَّ  وقد ورد النَّ�ص اأي�صًا يف تزيني ال�صواق اإ�صافًة اإىل بيتني مل يذكرهما ابن خلكان. اأمَّ  

طب �صاأله 
ُّ
م له الهري�صة والر اأحدهم منع اأطفاًل من اإيذاء هذا ال�صاعر الَّذي اُتهم باجلنون، واأدخله اإىل داره، وبعد اأن قدَّ

ار اأن يزيده، فما كان من خالٍد اإلَّ اأن اأجابه   �صاأله �صاحب الدَّ
َّ
عَة املذكورة، ثم اأن ين�صده �صيئًا من �صعره، فاأن�صده املقطَّ

ل املثبت يف املت فهو لأبي الف�صل، مل ينازعه عليه اأحد،  بقوله: »ل ي�صيبك بهري�صٍة ورطٍب غرُي هذا«.اأّما البيت الأوَّ

ن �صعره هذين البيتني. وهذا يعني اأنَّ اأبا الف�صل قد �صمَّ

)2( يف وفيات الأعيان، وثمرات الأوراق، وتزيني الأ�صواق، وديوان خالد الكاتب: »فاإن كنت«. ويف وفيات الأعيان 

وثمرات الأوراق، وتزيني الأ�صواق، وديوان خالد الكاتب، والوايف بالوفيات، ومراآة اجلنان: »ال�صدِّ واجلفا«. ويف 

تزيني الأ�صواق« فاإن كنت جمبوًل«.

)3( يف جميع امل�صادر »�صل املطر العام« ما عدا رواية ابن ب�صام الَّتي اعتمدتها يف املت لأن ابن ب�صام هو الوحيد الذي روى 

عة  اإىل اأبي الف�صل. البيت الأول، ون�صب املقطَّ
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م

]املن�رضح[   :
)1(

عر ورديئه ِد ال�صِّ
ِّ
زاً بني جي

ِّ
وقال مُمَي

ــِه ــِم ــالُط تَ يِف  ــِر  ــْح ــبَ ــالْ َك ــُر  ــْع ــ�ــضِّ ال ـــِه)2)1-  ـــِغ ـــاِئ ـــضَ ـــِه َو� ـــْوِظ ـــُف ـــْل ـــــنْيَ َم َمـــا بَ

ــِه ــِم ــاِئ ــَط لَ يف  ــِك  ــضْ ــ� ــامْلِ َك ــُه  ــْن ــِم َف ـــِه)3)2-  ـــِغ ـــداب َم يِف  ـــِك  َكـــامْلـَــ�ـــضْ َوِمــــْنــــُه 

ن

]املن�رضح[  :
)4(

ة احلبِّ الَّذي برى فوؤاده نًا �صدَّ
ِّ
وقال مبي

ابون، ويف الوايف بالوفيات  ر ال�صَّ )1(  )1-2( يف تتمة اليتيمة �ص 80 لأبي الف�صل،ويف خا�ص اخلا�ص �ص245 لأبي املغفَّ

اأبا الف�صل هو  اأنَّ  اإىل  هاب  واب الذَّ 7: 174 لأبي الفتح املوازيني املعروف باملاهر احللبي )ت: 452هـ(. لعلَّه من ال�صَّ

عمَ ورود هذين  ي هذا الزَّ َة اأعماِلِه، والَّذي يقوِّ
َّ
�صاحب البيتني، وهذا ما ذهب اإليه الثَّعالبي يف تتمة يتيمته الَّتي ُتَعدُّ غر

اإىل �صاحبها، وخا�صًة  الأبيات  بن�صبِة  ثقٍة  املوؤّلف على  اأّن  يعني  الف�صل، وهذا  اأبي  اأثناء ترجمة  الّتتمة يف  البيتني يف 

ا يف )خا�ص اخلا�ص( فقد �صاق الثَّعالبي هذين البيتني �صمن  اأّنه كان ما بني املرتِجم واملرتَجم له �صحبة يف يوٍم ما. اأمَّ

عراء يف اإطار ا�صت�صهاده على ق�صيٍة يعاجلها؛ هذا يعني  طائفٍة من الأبيات والأقوال البليغة، من�صوبًة اإىل العديد من ال�صُّ

ا  اهد اأكرث من اهتمامه ب�صاحب ال�صاهد، ومن هنا ميكن القول: اإنَّ الثَّعالبي رمبَّ ًا على ال�صَّ
ّ
اأنَّ اهتمام الثَّعالبي كان من�صب

 ما بني دفتيه ثلًَّة من الأقواِل البليغَة؛ من اآيات، 
َّ
، يف كتابه خا�ص اخلا�ص الَّذي �صم

ّ
�صها عن �صاحب البيتني احلقيقي

فدي يف ن�صبة البيتني اإىل املوازيني، فاإنَّه بعيٌد  ا راأي ال�صَّ واأحاديث، واأمثال، واأ�صعار، وغري ذلك من ماأثور العرب. اأمَّ

ن �صبقه من  اعر وخمالفته ملن جاء قبله. والثاين: نقله الأبيات عمَّ ل: تاأّخره عن ع�رض ال�صَّ واب ل�صببني اثنني؛ الأوَّ عن ال�صَّ

م اأنَّهما لأبي الفتح املوازيني نظراً لتلك الأبيات  ة اليتيمة، وتوهَّ خني، وُيعتقُد اأنَّه نقل هذين البيتني عن تتمَّ واة واملوؤرِّ
ُّ
الر

ة اأبياٍت للموازيني، يف اإطار مقارنتها  الَّتي تلي هذين البيتني، فقد اأثبت الثعالبي يف التتمة بعد هذين البيتني مبا�رضًة عدَّ

، وخا�صًة اإذا عرفنا اأنَّ الثعالبي مل ين�صب الأبيات اإىل  فديِّ  قد اأ�صكل على ال�صَّ
َ
باأبيات اأبي الف�صل. ولذلك اأظنُّ اأنَّ الأمر

اأبي الف�صل ن�صبًة �رضيحًة، بل كان يقول: »وله«، و»قوله«، وغري ذلك من ا�صتخدام ال�صمائر الَّتي تعوُد على �صاحب 

الرتجمة؛ اأي على اأبي الف�صل. يف حني ن�صب اأبيات املوازيني ن�صبًة �رضيحًة؛ اإذ قال: »وللموازيني.....«. ثم اأثبت 

�صيئًا من �صعره. تتمة اليتيمة �ص 81-79.  

)2( الّلفظ: اأن ترمي �صيئًا كان يف فيك. ُيقال: َلفْظُت ال�صيء من فمي، األفُظُه لفظًا، رميته. اللِّ�صان، مادة: )لفظ(. �صائغ: 

�صهل الّدخول يف احللق. الل�صان، مادة: )�صوغ(  

ل�صوق  قيل:  ا  ورمبَّ لطيمة،  مفردها  امل�صك،  حتمل  الَّتي  احُلُمر  اللَّطائم:  نوافحه«.  يف  »كامل�صك  اخلا�ص:  خا�ص  يف   )3(

ارين لطيمة. اللِّ�صان، مادة:)لطم(. العطَّ

يب الباخرزي، حتقيق: الدكتور حممد التنوخي، ال�رضكة املتحدة  )4( )1-3-4( يف دمية الق�رض، وع�رضة اأهل الع�رض، اأبو الطَّ

د بن اأحمد )ت: 443هـ(. د بن حممَّ للتوزيع، بريوت- لبنان، 1: 346 لأبي احل�صن الب�رضوي، حممَّ

)1-2-4( يف الذخرية 4: 60، و�رضور النف�ص بدارك احلوا�ص اخلم�ص، اأحمد بن يو�صف التيفا�صي، حتقيق: د. اإح�صان   

عبا�ص، املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رص، بريوت، ط1، �ص 29، ونثار الأزهار �ص 42، ونفح الطيب 3: 373، واأنوار 
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ـــْن َفــَلــِق ــَت َع ــْي ــَل ــُل هــالَّ اْنَ ــْي الــقــلــِق)1)1- يَــا لَ ــى  ــَل َع يِل  ــْبَ  ــضَ � َول  ــَت  ــْل ُط

َفَما ِفــْيــَك  الآَمــــْاَق  ــْويِن  ــُف ُج َجــَفــْت  ـــــَدِق2-  ـــَفـــاُرهـــا َعــَلــى احْلَ ــُل اأ�ـــضْ ــبَ ــضْ ــ� تُ

ـــِرِق ـــَن الْــهــَوى َخ ِم ــٍب  ــْل ــَق ب ـــتُّ  ِب ِق3-  ِ ــــْي �ـــــرصَ ــــِع ــــَداِم ـــــْن َم ـــــٍر ِم ـــــاِظ َونَ

ـــٌة ـــَل ـــثَّ ُمَ ــــــْوَرٌة  �ــــــضُ َكــــاأنــــِنــــي  ــِق4-  ــِب ــَط ــْن ـــــْرُ ُم هــــَر َغ ـــا الــــدَّ ـــُره ـــاِظ نَ

�ص

]الكامل[   :
)2(

وقال اأي�صًا

عر الأندل�صي يف ع�رض ملوك الطوائف �ص 293 لأبي الف�صل البغدادي.  الربيع 2: 269، وال�صِّ

د الباخرزي )ت: 467هـ( �صاحب الّدمية بن�صبة هذه الأبيات اإىل اأبي احل�صن الب�رضوي، فقد قال: » اأن�صدين 
َّ
لقد تفر  

 كثرٌي، وراأيت ديوان �صعره يف خزانة عميد امللك يف 
ٌ
اأبو عامٍر اجُلرجايّن له )اأي لأبي احل�صن( قال: ولُه �صعر ُخ 

ْ
ي ال�صَّ

جملدتني«. ثم يذكر الأبيات من دون اأن يذكر ن�صبتها �رضاحًة. اأّما �صاحب النَّفح فقد قال قبل اأن يروي الأبيات: »ومن 

ري على ثقٍة بن�صبة الأبيات اإىل �صاحبها.   اأثبت الأبيات. وهذا ممَّا يوحي اأنَّ املقَّ
َّ
فرائد �صعره«؛ اأي �صعر اأبي الف�صل، ثم

ًة اأُهِملت و�صاعت، �صاأنها 
َّ
وُيالحظ اأي�صًا اأنَّ كال الفريقني اأثبت بيتًا مل يثبته الفريق الآخر، وهذا يعني اأنَّ لالأبيات بقي

ليل  الدَّ توافر  لعدم  اأحٍد منهما،  اإىل  الأبيات  ن�صبة هذه  ترجيح  مُيكُن  م ل  تقدَّ ما  اإىل  �صعره. وا�صتناداً  الكثري من  �صاأن 

امغة.  ة الدَّ واحلجَّ

عر الأندل�صي: يب، واأنوار الربيع، وال�صِّ )1( يف دمية الق�رض، و�رضور النَّف�ص، ونثار الأزهار، ونفح الطِّ

فــلــِق عـــن  ــَت  ــي ــل اجن األَّ  ـــُل 
ْ
لـــي الأرِقيـــا  ــى  ــَل َع يل  �ــصــرَب  ول  ــَت  ــْل ُط

فَما فيَك  التغمي�َص  حَلاظي  ـــدِقَجَفْت  ــا َعـــَلـــى احل ــه ــاُن ــف تــطــبــق اأج

ل من ن�صبها اإىل اأبي الف�صل. ام، لأّنه اأوَّ
َّ

ولكنَّني اعتمدت يف املت رواية ابن ب�ص  

اأبو من�صور الثعالبي، حتقيق: اأحمد عبد الفتاح متام،  )2( )1-2( يف يتيمة الدهر 2: 7 لبن عبد ربِّه، اأح�صن ما �صمعت، 

بن  الفتح  الأندل�ص،  اأهل  ملح  التاأن�ص يف  وم�رضح  الأنف�ص  ن�صبة، مطمح  دون  من   109 الثقافية �ص  الكتب  موؤ�ص�صة 

د بن علي �شوابكة، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت- لبنان، ط1، 1403هـ- 1983م، �ص 272 لبن عبد  خاقان، حتقيق: حممَّ

ربِّه، ويف الذخرية 4: 60، و�رضح مقامات احلريري 4: 290 لأبي الف�صل، ويف معجم الأدباء 2: 148 ووفيات الأعيان 1: 

اية، دار  د ر�صوان الدَّ 110، ورايات املربزين وغايات املميزين، اأبو احل�صن علي بن �صعيد الأندل�صي، حتقيق: الدكتور حممَّ

طال�ص دم�شق، ط1، 1987، �ص 134 لبن عبد ربِّه، ويف تاريخ الإ�صالم، حوادث ووفيات )441-460( �ص 378  لأبي 

فدي اإىل ابن عبد ربِّه يف اأثناء ترجمته له الوايف 8:  الف�صل، ويف الوايف بالوفيات 4 : 70 لأبي الف�صل، ون�صبهما ال�صَّ

12، ويف امل�صتطرف يف كلٍّ فنٍّ ُم�صتظرف، �ص 339 من دون ن�صبة، ويف نفح الطيب 4: 336 - 8: 243 لبن عبد ربِّه، 

ووردا يف ديوان ابن عبد رّبه �ص 208 من�صوبنْيِ له. ولعلَّ البيتني لبن عبد ربِّه )ت328 هـ( لأنَّهما قد وردا من�صوبني له 

ي ما ذهبت اإليه؛ اإذ مل  َح اآخر يقوِّ يف اأقدم هذه امل�صادر كاليتيمة، واملطمح، اإ�صافًة اإىل ورودهما يف ديوانه. ول مرجِّ

ي�صل اإلينا �صوى هذين البيتني دون اأيِّ اإ�صارة للمنا�صبة التي قيال فيها.
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ِبَوْجهِه ــاُل  ــَم اجَل
َّ
َخــط  الَّـــِذي  َذا  يَــا  ـــًة َوبَـــاْلِبـــال)1)1-  ـــْوَع ــا لَ ــاَج ــِن ه ــَريْ ــْط ــضَ �

اِرٌم �ضَ ــَظــَك  حَلْ اأنَّ  ِعــْنــِدي  حَّ  �ضَ َمــا  ــال)2)2-  َحــَمــاِئِ ــْيــَك  ِبــَعــاِر�ــضَ لَِب�ْضَت  َحــتَّــى 

ع

:  ]الكامل[
)3(

وله اأي�صًا

َفْوَقها يَ�ْضَجُع  الــُوْرُق  َفَكاَد  ِبــــالْــــبَــــاِن)4)1-َخَطَرْت  مَلُــــْغــــَرٌم  احَْلــــَمــــاَم  اإنَّ 

بَا الرُّ هــاِم  َعَلى  نَــ�ــرَصُْوا  َمْع�رَصٍ  ــْن  ِم اِن)5)2-  ـــْرِ ـــــــَب الــــنِـّ ـــنْيَ َذَواِئ ـــاِرِق ـــطَّ ـــْل ِل

)1( يف �رضح مقامات احلريري: » اإذا الَّذي«. وهي رواية خاطئٌة ُتِخلُّ بالعرو�ص واملعنى. يف وفيات الأعيان، ويف رواية 

الوايف املن�صوبة اإىل ابن عبد ربِّه، وامل�صتطرف، وديوان ابن عبد رَبه: »خط العذار بوجهه خطني«. ويف النَّفح: »خطَّ 

، واحلزن؛ وقيل: هي حرقُة احلزِن من الهوى والوجد.  ه خطني«. اللَّوعة: وجُع القلِب من املر�ص، واحلبِّ اجلماُل بخدِّ

در. اللِّ�صان، مادة:)بلل(.  اللِّ�صان، مادة:)لوع(. البالبل: الهموم والو�صاوا�ص يف ال�صَّ

)2( يف اأح�صن ما �صمعت: »ما كنت اأعرف«. يف رايات املربزين: »ما كنت اأعلم ..حتى اكت�صيت من العذار حمائال«  

ال�صيف. وقال  العذار حمائال«. احلمائل: عالقات  اأقطع ... حتى حملت من  الطيب 4: 336: » ما كنت  نفح  يف 

يف ل واحدة لها من لفظها، اإنا واحدها )حِمَْمل(. الل�صان، مادة:)حمل(.
َّ

الأ�صمعي: حمائل ال�ص

)3( )1-2( يف املرّق�صات املطربات �ص 68 لأبي الف�صل، ويف الوايف بالوفيات 3: 333، وفوات الوفيات 3: 346  لأبي طاهٍر 

البغدادّي حممد بن حيدر )ت 517هـ(.

اعرين  لعدم وجود املرّجح  )1( اأعيان الع�رض 3: 36 لأبي طاهٍر البغدادّي. ول ميكن ترجيُح الن�صبِة اإىل اأيِّ اأحٍد من ال�صَّ  

ليل. اأو الدَّ

جر واحدتها بانة. اللِّ�صان، مادة:)بون(. )4( يف الوايف بالوفيات: »الُورق ت�صجع«. البان: �رضٌب من ال�صَّ

�صعيد    ابن  راأي  ولعلَّ  متتاليني.  البيتني  رووا  فقد  واة 
ُّ
الر باقي  اأّما  الثاين،  عن  مف�صوًل  ل  الأوَّ البيت  �صعيد  ابن  روى   )5(

النَّار على قمم  اأوقدوا  الَّذين  القوم  القرى، وكرم هوؤلء  نار  ُث عن  الَّتي تتحدَّ الثاين  البيت  الفكرة يف  اأ�صوب؛ لأنَّ 

وابي ليهتدي اإليها ال�صيفان، تبتعد كثرياً عن فكرة البيت الأول. 
َّ
الر
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الف�شل اإبراهيم، دار الفكر، القاهرة، ط1، 1406هـ، 1986م.

19- الأن�صاب، اأبو �صعد عبد الكرمي بن حممود ال�صمعاين، حتقيق: عبد اهلل عمر البارودي، دار 

اجلنان، بريوت- لبنان، ط1، 1408هـ- 1988م.
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يد �صدر الدين ابن مع�صوم املدين، حتقيق: �صاكر هادي  20- اأنوار الربيع يف اأنواع البديع، ال�صَّ

�شكر مكتبة العرفان، كربالء- العراق، ط1، 1388هـ- 1983م.

د عبد املنعم خفاجي،  كتور حممَّ 21- الإي�صاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويني، حتقيق: الدُّ

كتور عبد العزيز �رضف، دار الكتاب امل�رضي- القاهرة، دار الكتاب اللبناين- بريوت،  الدُّ

ط6، 1425هـ- 2004م.

22- بدائع البدائه، علي بن ظافر الأزدي، حتقيق: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، املكتبة الع�رضية، 

بريوت- �صيدا، 1413هـ- 1992م.

23- البداية والنهاية، اأبو الفداء احلافظ بن كثري، حتقيق: اأحمد عبد الوهاب فتيح، دار احلديث، 

القاهرة، دون تاريخ.

24- البديع يف البديع يف نقد ال�صعر، اأ�صامة بن منقذ، حتقيق: عبد اأ. علي مهنا، دار الكتب 

العلمية، بريوت -لبنان ط1، 1407هـ- 1987م.

للدكتور: ح�شن ح�شني عبد  ابن ر�شيق،  القريوان و�شاعرها  العقيق يف ح�شارة  ب�شاط   -25

الوهاب، املطبعة التون�شيَّة- منهج �شوق البالط، تون�ص، 1330هـ.

بي، حتقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب  26- بغية امللتم�ص يف تاريخ رجال الأندل�ص، ال�صَّ

امل�رصي- القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت ط1، 1410هـ- 1989م.

كتور علي  27- بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين ال�صيوطي، حتقيق: الدُّ

حممد عمر، مكتبة اخلاجني، م�رص، ط1، 1426هـ- 2005م.

كتور اأحمد اأبو حاقة، دار العلم للماليني، بريوت، ط1،  28- البالغة والتحليل الأدبي، الدُّ

1988م.

29- البويهيون واخلالفة العبا�صية د: اإبراهيم الكروي، مكتبة دار العودة، ال�صفاة- الكويت، 

ط1، 1402- 1982.

ج.�ص.  حتقيق:  املراك�صي،  عذاري  ابن  واملغرب،  الأندل�ص  اأخبار  يف  املغرب  البيان   -30
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كولن، ليفي بروفن�شال، دار الثقافة، بريوت- لبنان، ط5، 1418هـ- 1998م.

31- تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر، بريوت- لبنان، ط2 1408هـ، 

1988م.

كتور عمر فروخ، دار العلم للماليني، بريوت- لبنان. 32- تاريخ الأدب العربي، الدُّ

كتور: �صوقي �صيف، دار املعارف، القاهرة،  تاريخ الأدب العربي – الع�رض اجلاهلي، الدُّ  

ط7، دون تاريخ.

عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  الدين  �صم�ص  والأعالم،  امل�صاهري  ووفيات  الإ�صالم  تاريخ   -33

كتور عبد ال�شالم تدمري، دار الكتاب العربي، بريوت- لبنان، ط1،  الذهبي، حتقيق: الدُّ

1414هـ- 1994م.

كتور اأحمد بدر، مكتبة اأطل�ص، دم�صق، 1983. 34- تاريخ الأندل�ص، الدُّ

35- تاريخ بغداد منذ تاأ�صي�صها حتى �صنة 463هـ، لأبي بكر اأحمد بن علي اخلطيب البغدادي، 

دار الكتب العلميَّة، بريوت- لبنان. من دون تاريخ.

36- تاريخ الرتاث العربي، فوؤاد �زسكني، ترجمة: حممود فهمي حجازي، املجلد الأول اجلزء 

الثالث، )الفقه( اإدارة الثقافة والن�رض باجلامعة، اململكة العربية ال�صعودية – وزارة التعليم 

العايل، 1403هـ- 1983م.

فار�ص(  )مقاطعة  والثقايف  والجتماعي  والقت�صادي  ال�صيا�صي  البويهّية  ولة  الدَّ تاريخ   -37

334- 447هـ، 945- 1055م، للدكتور ح�صني منيمنة، الدار اجلامعية، 1407هـ- 1987م.

38- تاريخ ال�صعوب الإ�صالميَّة، كارل بروكلمان، ترجمة: نبيه اأمني فار�ص ومنري البعلبكي، 

دار العلم للماليني، بريوت- لبنان، ط5 من دون تاريخ.

الكتب  دار  قميحة،  د  حممَّ مفيد  كتور  الدُّ حتقيق:  الثعالبي،  من�صور  اأبو  اليتيمة،  تتمة   -39

العلميَّة، بريوت- لبنان، ط1، 1420هـ- 200م.

الإ�صالمي-  الكتاب  دار  مب�صكويه،  املعروف  حممد  بن  اأحمد  علي  اأبو  الأمم،  جتارب   -40
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القاهرة، دون تاريخ.

41- حترير التحبري يف �صناعة ال�صعر والنرث وبيان اإعجاز القراآن، ابن اأبي الإ�صبع العدواين، 

كتور حفني حممد �رضف، وزارة الأوقاف، املجل�ص الأعلى لل�صوؤون الإ�صالميَّة-  حتقيق: الدُّ

القاهرة 1416هـ- 1995م.

42- التدوين يف اأخبار قزوين، عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويني، حتقيق: ال�صيخ عزيز اهلل 

العطاردي، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، 1408هـ- 1987م.

43- تزيني الأ�صواق يف اأخبار الع�صاق، داود الأنطاكي، دار ومكتبة الهالل، بريوت- لبنان، 

1404هـ- 1984م.

كتور اإح�صان  بيب، حتقيق: الدُّ د بن الكتاين الطَّ 44- التَّ�صبيهات من اأ�صعار اأهل الأندل�ص، حممَّ

عبا�ص، دار الثقافة، بريوت- لبنان، من دون طبعة وتاريخ.

العاّمة  امل�رضية  الهيئة  الأ�صاتذة،  من  طائفة  وحتقيق:  جمع  العالء،  باأبي  القدماء  تعريف   -45

للكتاب، ط3، 1363هـ- 1944م.

كتور عز الدين اإ�شماعيل، دار العودة، بريوت- لبنان، ط4،  46- التَّف�شري النَّف�شي لالأدب، الدُّ

1988م.

47- تهذيب �صري اأعالم النبالء، الإمام �صم�ص الدين حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي، حتقيق: 

اأحمد فايز احلم�شي، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت- لبنان، ط2، 1413هـ- 1992م.

كتور: م�صطفى عليان عبد الرحيم،  48- تيارات النقد الأدبي يف القرن اخلام�ص الهجري، الدُّ

موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت- لبنان، ط1، 1404هـ- 1984م.

49- ثمرات الأوراق يف املحا�رضات، ابن حجة احلموي، ت: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار 

اجليل، بريوت- لبنان، ط2، 1407هـ- 1987م.

50- اجلامع يف اأخبار اأبي العالء املعري، حممد �شليم اجلندي، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط2، 

1412هـ- 1992م.
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دار  الأبياري،  اإبراهيم  حتقيق:  للحميدي،  الأندل�ص،  علماء  تاريخ  يف  املقتب�ص  جذوة   -51

الكتاب امل�رصي- القاهرة، دار الكتاب اللُّبناين- بريوت، ط2، 1410هـ، 1989م.

احل�رضي  علي  بن  اإبراهيم  بن=  اإبراهيم  اإ�صحاق  اأبو  والنوادر،  امللح  اجلواهر يف  52- جمع 

القريواين، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار اإحياء الكتب العربية، ط1، 1372هـ- 1953م.

كتور رمزي منري بعلبكي،  53- جمهرة اللُّغة، اأبو بكر حممد بن احل�صن بن دريد، حتقيق: الدُّ

دار العلم للماليني، بريوت- لبنان، ط1، 1987م.

54- جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ال�صيد اأحمد الها�صمي، دار الكتب العلميَّة، 

بريوت- لبنان، ط6، دون تاريخ.

يد  ال�صَّ بن  د  حممَّ بن  اهلل  عبد  د  حممَّ اأبو  العوي�صة،  العليا  الفل�صفية  املطالب  يف  احلدائق   -55

، تقدمي: د. عبد الكرمي اليايف، ود. حممد ر�صوان الداية، دار الفكر دم�صق-  البطليو�صيُّ

�شورية، ط1، 1408هـ- 1988م.

د عبد الهادي اأبو  56- احل�صارة الإ�صالميَّة يف القرن الرابع الهجري، اآدم ميتز، ترجمة: حممَّ

ريده، مكتبة اخلاجني – القاهرة، دار الكتاب العربي- بريوت، ط4، 1387هـ- 1967م.

الرحمانية،  املطبعة  اأر�صالن،  �صكيب  الأندل�صيَّة،  والآثار  الأخبار  يف  ال�صند�صية  احللل   -57

م�رص، ط1، 1355هـ، 1936م.

كتور ح�شني موؤن�ص، دار املعارف- م�رص، ط2،  الدُّ ال�شرياء، لبن الأبَّار، حتقيق:  58- احللَّة 

1985م.

اأحمد  العبا�ص  اأبو  59- احلما�صة املغربيَّة )خمت�رض كتاب �صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب( 

اية، دار الفكر دم�شق، ط2،  د ر�شوان الدَّ كتور حممَّ بن عبد ال�شالم اجلراوي، حتقيق: الدُّ

1426هـ- 2005م.

كتورة فاطمة الزهراء املوايف، ندوة الثقافة والعلوم،  60- احلياة الأدبية يف بالط البويهيني، الدُّ

دبي- الإمارات العربية املتحدة، 1991م.
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كتور: ر�صاد  61- احلياة العلمية يف العراق خالل الع�رض البويهي 334- 447، 945- 1055، الدُّ

القرى-  اأم  الإ�صالمي، جامعة  الرتاث  واإحياء  العلميَّة  البحوث  عبَّا�ص معتوق، معهد  بن 

اململكة العربية ال�صعودية 1418هـ- 1997.

كتور �صعد بن عبد اهلل الب�رضي،  62- احلياة العلمية يف ع�رض ملوك الطوائف يف الأندل�ص، الدُّ

مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات الإ�شالميَّة، الريا�ص، ط1، 1414هـ، 1993م.

كتور: عبد الرحمن ياغي، دار الثقافة، بريوت-  63- حياة قريوان وموقف ابن ر�صيق منها، الدُّ

لبنان، ط1، 1961م.

امي، دار مكتبة  كتور يحيى ال�صَّ 64- احليوان، اأبو عمر عثمان بن بحر اجلاحظ، حتقيق: الدُّ

الهالل، ط3، 1997.

65- خا�ص اخلا�ص، اأبو من�صور الثعالبي، حتقيق: ماأمون اجلنان، دار الكتب العلميَّة، بريوت- 

لبنان، ط1، 1414هـ- 1994م.

بريوت-  �صادر،  دار  البغدادي،  القادر  عبد  العرب،  ل�صان  لباب  ولب  الأدب  66- خزانة 

قة. لبنان، ط1، ن�صخة غري حمقَّ

اأبو الفتح عثمان بن جنِّي، حتقيق: حممد علي النجار، دار الهدى للطباعة  67- اخل�صائ�ص، 

والن�رص، بريوت- لبنان ط2، من دون تاريخ.

68- خال�صة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�رض، املحبي، دار �صادر، بريوت- لبنان. ن�صخة 

قة، دون تاريخ. غري حمقَّ

د علي، املكتب اجلامعي  كتور: وفاء حممَّ 69- اخلالفة العبا�صيَّة يف عهد ت�صلُّط البويهيني، الدُّ

احلديث، الإ�صكندريَّة 1991.

70- دائرة املعارف، فوؤاد اأفرام الب�صتاين، بريوت- لبنان، 1964.

71- دلئل الإعجاز يف علم املعاين، الإمام عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق: ال�صيد حممد ر�صيد 

ر�صا. جامعة البعث.
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كتور حممد التنوخي،  يب الباخرزي، حتقيق: الدُّ 72- دمية الق�رض، وع�رضة اأهل الع�رض، اأبو الطَّ

ال�رضكة املتحدة للتوزيع، بريوت- لبنان، دون طبعة وتاريخ.

اب�صتي، حتقيق: كوري�ص عواد، دار  د املعروف بال�صَّ يارات، لأبي احل�صن علي بن حممَّ 73- الدِّ

ائد العربي، بريوت- لبنان، ط3، 1406هـ- 1986م. الرَّ

74- ديوان ابن الّدمينة، حتقيق: اأحمد راتب النفاخ، مكتبة دار العروبة، م�رض- القاهرة. دون 

طبعة وتاريخ.

كتور عبد الرحمن ياغي، دار الثقافة، بريوت- لبنان. 75- ديوان ابن ر�صيق، جمع: الدُّ

76- ديوان ابن زيدون، )ر�صائله، اأخباره، اأ�صعاره( حتقيق: كامل كيالين، عبد الرحمن خليفة، 

مطبعة م�شطفى البابي احللبي، م�رص، ط1، 1351هـ- 1932م.

77- ديوان ابن عربي، �رصح وتقدمي: نواف اجلراح، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1، 1999م، 

�ص 324.

78- ديوان ابن املعتز، �رصح جميد طراد، دار الكتاب العربي، بريوت- لبنان، ط1، 1415هـ- 

1995م.

79- ديوان ابن نباتة امل�رضي، دار اإحياء الرتاث، بريوت- لبنان.

كتور حميي الدين �شبحي، دار �شادر، بريوت، ط1،  80- ديوان اأبي متَّام، تقدمي و�رصح: الدُّ

1997م.

دار  الأ�صاتذة  من  طائفة  حتقيق:  العكربي،  البقاء  اأبي  �رضح  املتنبي،  يب  الطَّ اأبي  ديوان   -81

املعرفة، بريوت- لبنان. من دون طبعة وتاريخ.

اللُّغة  ال، مطبوعات جممع  الثَّقَّ الب�صتي، حتقيق: دريَّة اخلطيب، لطفي  الفتح  اأبي  82- ديوان 

العربيَّة- دم�صق، 1410هـ- 1989م.

الأرقم  اأبي  بن  الأرقم  دار  الطباع،  فاروق  عمر  كتور  الدُّ حتقيق:  نوا�ص،  اأبي  ديوان   -83

بريوت- لبنان، ط1، 1418هـ- 1998م.
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دون  ط3،  القاهرة،  املعارف،  دار  ال�شرييف،  كامل  ح�شن  حتقيق:  البحرتي،  ديوان   -84

تاريخ.

التاأليف والرتجمة،  الطاهر بن عا�صور، مطبعة جلنة  85- ديوان ب�صار بن برد، حتقيق: حممد 

القاهرة، 1369هـ- 1950م.

د اأمني طه، دار املعارف،  كتور نعمان حممَّ د بن حبيب، حتقيق: الدُّ 86- ديوان جرير، �رضح حممَّ

م�رض، دون طبعة اأو تاريخ.

ار، دار م�رص للطباعة، ط2، 1967م. كتور ح�شني ن�شَّ 87- ديوان جميل بثينة، حتقيق: الدُّ

فاء، حتقيق: كرم الب�شتاين، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1 1996م. ِّي الرَّ 88- ديوان ال�رصِّ

اأبي  كتور حممود م�صطفي حالوي، دار الأرقم بن  �صي، حتقيق: الدُّ يف الرَّ 89- ديوان ال�رضَّ

الأرقم، بريوت- لبنان، ط1، 1419هـ- 1999م.

د �شفيق البيطار، دار �شادر، بريوت-لبنان ط1،  كتور: حممَّ 90- ديوان �شعراء بني كلب، الدُّ

2002م.

نفرى، اإعداد طالل حرب، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1، 1996م. 91- ديوان ال�شَّ

92- ديوان �صاحب بن عباد، حتقيق: ال�صيخ حممد ح�صن اآل يا�صني، مكتبة النه�صة بريوت، 

بغداد، دار القلم، بريوت- لبنان، ط1، 1384هـ- 1965.

كتور اإح�صان عبَّا�ص، دار الثقافة، بريوت- لبنان، 1970م. نوبري، حتقيق: الدُّ 93- ديوان ال�صَّ

94- ديوان العبَّا�ص بن الأحنف، حتقيق: عاتكة اخلزرجي، مطبعة دار الكتب امل�رضية، القاهرة، 

ط1، 1373هـ- 1954م.

1412هـ-  لبنان،  بريوت-  �صادر،  دار  اجلندي،  اأحمد  حتقيق:  الكلبي،  عرقلة  ديوان   -95

1992م.

ط1،  لبنان  بريوت-  الكتب،  عامل  مايو،  قدري  حتقيق:  ربيعة،  اأبي  بن  عمر  ديوان   -96

1417هـ،1997م.
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لبنان،  الهالل، بريوت-  الدين، دار مكتبة  97- ديوان عنرتة ومعلقته، حتقيق: خليل �رضف 

ط1، 1988، �ص 103.

98- ديوان الفرزدق، دار �صادر، بريوت- لبنان، 1386هـ- 1966م.

99- ديوان القطامي، حتقيق: اإبراهيم ال�صامرائي، اأحمد مطلوب، دار الثقافة، بريوت- لبنان، 

ط1، 1960م.

اج، مكتبة م�رض، القاهرة. 100- ديوان جمنون ليلى، حتقيق: عبد ال�صتار اأحمد فرَّ

دار  في�صل،  �صكري  كتور  الدُّ حتقيق:  كيت  ال�صِّ ابن  �صنعة:  الدبياين،  النابغة  ديوان   -101

الفكر.

ام ال�صنرتيني، حتقيق: �صامل م�صطفى البدري،  102- الذخرية يف حما�صن اأهل اجلزيرة، ابن ب�صَّ

دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1419هـ- 1998م.

103- ذيل على طبقات احلنابلة، لبن رجب البغدادي الدم�صقي، حتقيق: هرني لوو�صت، 

را�صات العربيَّة، 1370هـ- 1951م. �صامي الدهان، املعهد الفرن�صي بدم�صق للدِّ

- ر -

كتور  104- رايات املربزين وغايات املميزين، اأبو احل�صن علي بن �صعيد الأندل�صي، حتقيق: الدُّ

اية، دار طال�ص دم�شق، ط1، 1987. د ر�شوان الدَّ حممَّ

كتور اإح�صان  و�ص املعطار يف خرب الأقطار، حممد عبد املنعم احلمريي، حتقيق: الدُّ 105- الرَّ

عبا�ص، موؤ�ش�شة نا�رص للثقافة، ط2، 1980.

106- رو�صة التَّعريف يف احلبِّ ال�رضيف، ل�صان الدين بن اخلطيب، حتقيق: عبد القادر حممد 

عطا، دار الفكر العربي، دون تاريخ.

القريواين، حتقيق:  اإبراهيم بن علي احل�رضي  اإ�صحاق  اأبو  107- زهر الآداب وثمر الألباب، 

�شالح الدين الهواري املكتبة الع�رصية، �شيدا- بريوت، ط1، 1421هـ- 2001م.

د.حممد  حجي،  حممد  د.  حتقيق:  اليو�صي،  احل�صن  واحلكم،  الأمثال  يف  الأكم  زهر   -108
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الأخ�رص دار الثقافة، الدار البي�شاء- املغرب، ط1، 1401هـ- 1981م.

 hispano- عر، ل�صان الدين اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلطيب التلم�صاين حر وال�صِّ 109- ال�صِّ

arabe- de culture- madried. 1981 مدريد، 1980م.

110- �رضور النف�ص بدارك احلوا�ص اخلم�ص، اأبو العبا�ص اأحمد بن يو�صف التيفا�صي، حتقيق: 

كتور اإح�شان عبا�ص، املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رص، بريوت- لبنان ط1، 1400هـ-  الدُّ

1980م.

ح�صن  اأكرم  حتقيق:  املرادي،  خليل  حممد  ع�رض،  الثاين  القرن  اأعيان  يف  الدرر  �صلك   -111

العلبي، دار �شادر، بريوت- لبنان، ط1، 1422هـ- 2001م.

د الّذهبي، حتقيق: �شعيب الأرنوؤوط- اأكرم البو�شي،  د بن اأحمَّ 112- �شري اأعالم النبالء، حممَّ

ط1، 1403هـ- 1983م.

113- �رضح ابن عقيل، لبن عقيل الهمداين امل�رضي، ت: قا�صم ال�صماع الرفاعي، دار القلم: 

بريوت- لبنان، ط1، 1987م.

لبنان،  بريوت-  العربي،  الكتاب  دار  الرقوقي،  الرحمن  عبد  املتنبي،  ديوان  �رضح   -114

1407هـ- 1986م.

حتقيق:  احللِّي،  الدين  �صفي  البديع،  وحما�صن  البالغة  علوم  يف  البديعيَّة  الكافية  �رضح   -115

كتور ن�صيب ن�صاوي مطبوعات جممع اللُّغة العربيَّة بدم�صق، دم�صق 1402هـ- 1982م. الدُّ

ة امل�رضيَّة  ي، حتقيق: طائفة من الأ�صاتذة، الهيئة العامَّ 116- �رضح اللزوميات، اأبو العالء املعرِّ

للكتاب- م�رض 1994.

117- �رضح مقامات احلريري، اأبو العبا�ص ال�رضي�صي، حتقيق: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم املكتبة 

الع�رضية، �صيدا- بريوت، 1413هـ- 1992م.

كتور الطاهر اأحمد  عر الأندل�صي يف ع�رض ملوك الطوائف، هرني بري�ص، ترجمة: الدُّ 118- ال�صِّ

مكي، دار املعارف م�رص- القاهرة، ط1، 1408هـ، 1988م.
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احلديث-  دار  �صاكر،  د  حممَّ اأحمد  حتقيق:  الدينوري،  قتيبة  لبن  وال�صعراء،  عر  ال�صِّ  -119

القاهرة، 2006م.

احبي يف فقه اللغة العربية وم�صائلها و�صن العرب يف كالمها، لأبي احل�صني اأحمد  120- ال�صَّ

كتور عمر فاروق الطباع، دار املعارف، بريوت-  بن فار�ص بن زكريا الرازي، حتقيق: الدُّ

لبنان، ط1، 1414هـ- 1993م.

لة يف تاريخ علماء الأندل�ص، ابن ب�صكوال، حتقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب  121- ال�صِّ

امل�رصي- القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط1، 1410هـ، 1989م.

كتور مفيد قميحة، دار  ناعتني )الكتابة وال�صعر(، اأبو هالل الع�صكري، حتقيق: الدُّ 122- ال�صِّ

الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط2، 1404هـ- 1984.

عر، لبن ع�صفور الإ�صبيلي، ت: اإبراهيم حممد دار الأندل�ص للطباعة والن�رض،  123- �رضائر ال�صِّ

ط1، 1980م.

بابن  املعروف  الأندل�صي،  ان  ح�صَّ بن  �صليمان  داود  اأبو  واحلكماء،  الأطباء  طبقات   -124

�شة الر�شالة، بريوت- لبنان، ط2، 1406هـ- 1985م. يِّد، موؤ�شَّ جلجل، حتقيق: فوؤاد ال�شَّ

كتور: عبد الرحمن  اء البغدادي احلنبلي، حتقيق: الدُّ 125- طبقات احلنابلة، ابن اأبي يعلى الفرَّ

ابن �صليمان العثيمني، الأمانة العامة، اململكة العربيَّة ال�صعوديَّة، 1419هـ- 1999م.

دار  �صاكر،  حممد  حممود  حتقيق:  اجلمحي،  م  �صالَّ بن  حممد  ال�صعراء،  فحول  طبقات   -126

املعارف للطباعة والن�رض، دون تاريخ وطبعة.

127- العرب يف خرب من غرب، احلافظ �صم�ص الدين، حتقيق: فوؤاد �صيِّد، مطبعة حكومة الكويت، 

ط2، 1984م.

املطبعة  ال�صطلي،  احلفيظ  عبد  كتور:  الدُّ و�صعره،  حياته  روؤبة،  بن  اهلل  عبد  اج  العجَّ  -128

التعاونية- دم�شق، ط2، 1983م.

الع�صماء دم�صق،  �صلطاين، دار  د علي  كتور: حممَّ الدُّ العربي،  عر  ال�صِّ واإيقاع  العرو�ص   -129
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ط2، 1423هـ- 2003م.

130- ع�رض الدول والإمارات )اجلزيرة، العراق، اإيران( للدكتور �صوقي �صيف، دار املعارف، 

القاهرة، دون تاريخ.

131- العمدة يف حما�صن ال�صعر واآدابه، لأبي احل�صن بن ر�صيق القريواين، حتقيق: حممد حميي 

الدين عبد احلميد مطبعة حجازي يف القاهرة، ط1، 1353هـ- 1934م.

132- عيار ال�صعر، ابن طباطبا العلوي، حتقيق: د. عبد العزيز بن نا�رض املانع، من�صورات احتاد 

الكتاب العرب، دم�صق 2005م.

133- عيون الأنباء يف طبقات الأطباء، ابن اأبي اأ�صيبعة، من�صورات دار مكتبة احلياة بريوت- 

لبنان، دون تاريخ.

كتور  الدُّ الت�صبيهات، علي بن ظافر الأزدي، حتقيق:  التنبيهات على عجائب  134- غرائب 

كتور: م�صطفى ال�صاوي اجلويني، دار املعارف، القاهرة، دون  حممد زغلول �صالم، والدُّ

تاريخ.

املعارف،  دار  ان،  هَّ الدَّ �صامي  كتور  الدُّ العبا�صيَّة،  الدولة  ن�صاأته حتَّى �صدر  منذ  الغزل   -135

م�رص، ط2، دون تاريخ.

الأو�صي، مكتبة اخلاجني، م�رض-  كتور حكمة علي  للدُّ الأندل�صي،  الأدب  136- ف�صول يف 

القاهرة، ط3، 1976-1977م.

137- الف�صول والغايات..، اأبو العالء املعري، حتقيق: حممود زناتي، الهيئة امل�رضية للكتاب، 

القاهرة، 1977م.

كتور علي اجلندي، مكتبة نه�شة م�رص، ط1، 1952م. 138- فن التَّ�شبيه، الدُّ

، حتقيق: اإبراهيم الإبياري، دار الكتاب امل�رضي-  139- فهر�صة ابن خري، لالأمويِّ الإ�صبيليِّ

القاهرة، دار الكتاب اللُّبناين- بريوت، ط1، 1410هـ- 1989م.

كتور اإح�صان عبَّا�ص، دار  د بن �صاكر الكتبي، ت: الدُّ يل عليها، حممَّ 140- فوات الوفيات والذَّ
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�صادر، بريوت- لبنان، دون تاريخ.

ار، مطبعة دار  كتور �صهيل زكَّ 141- يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي ال�صيا�صي واحل�صاري، الدُّ

الكتاب- دم�شق، ط4 1991- 1992

اد،  كتورة اأحالم الزعيم، مطبعة الحتِّ عريَّة، الدُّ 142- قراءات يف الأدب العبا�صي، احلركة ال�صِّ

دم�صق، 1411- 1412هـ 1991- 1992م.

يِّد البطليو�شي،  142- القرط على الكامل، وهي الّطرر واحلوا�شي على الكامل للمربد( لبن ال�شَّ

واأبي الوليد الوق�صي، حتقيق: ظهور اأحمد اأظهر، جامعة البنجاب، بالهور- باك�صتان، 

1401هـ، 1980م.

143- قطب ال�رضور يف اأو�صاف اخلمور، الرقيق الندمي، حتقيق: اأحمد اجلندي، مطبوعات 

جممع اللغة العربيَّة دم�صق، دون تاريخ اأو طبعة.

د بن الأثري، دار �صادر، بريوت- لبنان، 1982م. 144- الكامل يف التاريخ، علي بن حممَّ

145- الك�شكول، بهاء الدين العاملي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان، ط7، 

1420هـ- 1991م.

146- لب اللباب يف حترير الأن�صاب، جالل الدين ال�صيوطي، حتقيق: حممد اأحمد عبد العزيز، 

اأ�رصف اأحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1411هـ، 1991م.

147- ل�صان العرب، ابن منظور، حتقيق: نخبة من الأ�صاتذة املخت�صني، دار احلديث القاهرة، 

1423هـ- 2003م.

ْحر، اأبو عثمان �صعيد بن ُلُيّون التجيبي الأندل�صي  ّ حر من روح ال�صعر وَرْوِح ال�صِ ّ 147-  ملح ال�صِ

ت: 750هـ- حتقيق: د. �صعيد بن الأحر�ص- املجمع الثقايف- اأبو ظبي الإمارات العربية 

املتحدة، 1426هـ- 2005م. 

القريواين  الرعيني  قا�صم  اأبي  بن  د  اهلل حممَّ اأبو عبد  اإفريقية وتون�ص،  اأخبار  املوؤن�ص يف   -148

ولة التون�شيَّة، ط1، 1286هـ. املعروف بابن اأبي دينار، مطبعة الدَّ
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كتور رم�صان عبد التواب،  اعر يف ال�رضورة، للقزاز القريواين، حتقيق الدُّ 149- ما يجوز لل�صَّ

الزهراء لالإعالم العربي، ط1، 1992م.

د حميي الدين  150- املثل ال�صائر يف اأدب الكاتب وال�صاعر، �صياء الدين ابن الأثري، حتقيق: حممَّ

عبد احلميد، املكتبة الع�رضية، بريوت- لبنان، 1420هـ- 1999م.

كتور علي بو ملحم، دار  151- املحا�صن والأ�صداد، لأبي عثمان بن بحر اجلاحظ، حتقيق: الدُّ

ومكتبة الهالل، بريوت- لبنان، 1996م.

152- حما�رضات يف تاريخ الأمم الإ�صالميَّة )الدولة العبا�صية( لل�صيخ حممد بك اخل�رضي، املكتبة 

الع�رصية، بريوت لبنان، ط1، 1420هـ، 2000م.

اللُّبناين،  اإ�صماعيل بن علي الأيوبي، دار الكتاب  الفداء  اأبو  الب�رض،  اأخبار  153- املخت�رض يف 

بريوت، دون تاريخ.

154- مراآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان اأبو حممد عبد اهلل بن 

�شليمان اليافعي، حتقيق: خليل املن�شور، دار الكتب العلمّية، بريوت- لبنان، ط1، 1417هـ 

1997م.

155- املرق�صات املطربات، ابن �صعيد، دار حمدو وحميو، م�رض.

حتقيق:  الأب�صيهي،  اأحمد  بن  حممد  الدين  م�صتظرف،�صهاب  فنٍّ  كلِّ  يف  امل�صتطرف   -156

كتور م�صطفى الذهبي، دار احلديث- القاهرة 2003م. الدُّ

157- امل�صلك ال�صهل يف �رضح تو�صيح ابن �صهل، حممد الإفراين، حتقيق: حممد العمري، وزارة 

الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالميَّة- اململكة املغربيَّة، 1418هـ- 1997م.

دم�صق،  الثقافة،  وزارة  ام،  عزَّ د  حممَّ العربي،  الأدبي  الرتاث  من  نقدية  م�صطلحات   -158

1995م.

159- املطرب من اأ�صعار اأهل املغرب، لبن دحيَّة الكلبي، حتقيق: طائفة من الأ�صاتذة، اإدارة 

ن�رص الرتاث القدمي، ط1، القاهرة، 1954.
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160- مطمح الأنف�ص وم�رضح التاأن�ص يف ملح اأهل الأندل�ص، اأبو ن�رض الفتح بن خاقان القي�صي 

د بن علي �شوابكة، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت- لبنان، ط1، 1403هـ-  الإ�شبيلي، حتقيق: حممَّ

1983م.

161- معامل الإميان يف معرفة اأهل القريوان، لعبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل الأن�صاري املعروف 

بالدبَّاغ القريواين، املطبعة العربيَّة التون�صيَّة، تون�ص، 1320هـ.

القراءة  مهرجان  الأ�رضة،  مكتبة  موؤن�ص،  ح�صني  د.  والأندل�ص،  املغرب  تاريخ  معامل   -162

للجميع 2004م.

163- املعجب يف تلخي�ص اأخبار املغرب، عبد الواحد املراك�صي، حتقيق: حممد �صعيد العريان، 

مطبعة ال�شتقامة، القاهرة، ط1، 1368هـ- 1949م.

164- معجم الأدباء، ل�صهاب الدين اأبي عبداهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، حتقيق: 

عمر فاروق الطباع، موؤ�ش�شة املعارف، بريوت- لبنان، ط1، 1420هـ-1999م.

1407هـ-  ط1،  واجلابي،  ان  اجلفَّ مطبعة  اجلابي،  الوهاب  عبد  ب�شام  الأعالم،  معجم   -165

1987م.

العزيز  عبد  فريد  حتقيق:  احلموي،  اهلل  عبد  بن  ياقوت  الدين  �صهاب  البلدان،  معجم   -166

اجلندي، دار الكتب العلميَّة، بريوت- لبنان، دون تاريخ.

ط1،  لبنان،  بريوت-  �شادر،  دار  الرحمن،  عبد  عفيف  العبا�شيني،  عراء  ال�شُّ معجم   -167

2000م.

الر�صالة،  موؤ�ص�صة  الة،  كحَّ ر�صا  عمر  الأ�صتاذ  واحلديثة،  القدمية  العرب  قبائل  معجم   -168

بريوت- لبنان، ط5، 1405هـ- 1984م.

حتقيق:  ال�صنرتيني،  َّاج  ال�رضَّ ابن  القوايف،  علم  يف  والكايف  الأ�صعار  اأوزان  يف  املعيار   -169

كتور حممد ر�شوان الداية، مكتبة دار املالح ط3، 1400هـ- 1979م. الدُّ

كتور �صوقي �صيف، دار املعارف  170- املغرب يف حلى املغرب، ابن �صعيد املغربي، حتقيق: الدُّ
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م�رص، ط4، دون تاريخ.

كتور مازن املبارك.  171- املغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لبن ه�صام الأن�صاري، ت: الدُّ

من�صورات جامعة البعث.

كتور عي�صى العاكوب، من�صورات جامعة حلب،  ل يف علوم البالغة العربية، الدُّ 172- املف�صَّ

مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعيَّة 1425هـ- 2004م.

173- املنتظم يف تاريخ الأمم وامللوك، اأبو الفرج عبد الرحمن بن اجلوزي، حتقيق: حممد عبد 

القادر عطا- م�شطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1412- 

.1992

اخلوجة،  بن  احلبيب  حممد  حتقيق:  القرطاجني،  حازم  الأدباء،  و�رضاج  البلغاء  منهاج   -174

تون�ص، 1966م.

د  حممَّ بن  الرحمن  عبد  ين  الدِّ جمري  اأحمد،  الإمام  اأ�صحاب  تراجم  يف  الأحمد  منهج   -175

العليمي املقد�شي، حتقيق: عبد القادر الأرناوؤوط دار �شادر، بريوت- لبنان، دار الب�شائر، 

دم�شق، ط1، 1997م.

القادر  اأحمد بن علي بن عبد  الدين  تقي  املواعظ والعتبار يف ذكر اخلطط والآثار،   -176

1422هـ-  لندن،  الإ�صالمي،  للرتاث  الفرقان  موؤ�ص�صة  �صيِّد،  فوؤاد  اأمين  حتقيق:  املقريزي، 

2002م.

دار  احل�صني،  ق�صي  للدكتور  والأيوبي(  الفاطمي  )الع�رض  العربية  احل�صارة  مو�صوعة   -177

مكتبة الهالل، ط1، 2005م.

اهرة يف ملوك م�رض والقاهرة، جمال الدين اأبو املحا�صن يو�صف بن تغري  178- النُّجوم الزَّ

بردي الأتابكي، حتقيق: حممد ح�صني �صم�ص الدين، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان 

ط1، 1413- 1992.

د الأنباري، حتقيق: اأبو  179- نزهة الألباء يف طبقات الأدباء، اأبو الربكات كمال الدين بن حممَّ

الف�صل اإبراهيم، دار النه�صة، القاهرة، دون تاريخ.
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كتورة نهى  ر بن الف�صل العلوي، حتقيق: الدُّ 180- ن�رضة الإغري�ص يف ن�رضة القري�ص، املظفَّ

عارف احل�شن، دار �شادر، بريوت- لبنان ط2، 1416هـ- 1995م.

ري التلم�صاين حتقيق:  د املقَّ 181- نفح الطيب من غ�صن الأندل�ص الرطيب...، اأحمد بن حممَّ

د البقاعي، دار الفكر، بريوت- لبنان، ط1، 1419هـ- 1998م. يو�شف ال�شيخ حممَّ

عي�صى  مطبعة  الفتاح،  عبد  املحبي، حتقيق:  اهلل  ف�صل  بن  اأمني  الريحانة، حممد  نفحة   -182

البابي احللبي و�رصكاه، ط1، 1387هـ- 1968م.

عر، قدامة بن جعفر، حتقيق: كمال م�صطفى، مل ُيذكر ا�صم الدار الَّتي طبع فيها  183- نقد ال�صِّ

الكتاب، ط3، 1978.

جامعة  من�صورات  دهمان،  علي  اأحمد  كتور  الدُّ واأعالم،  ق�صايا  القدمي  العربي  النَّقد   -184

البعث، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، 1994- 1995م.

النويري حتقيق:  الوهاب  اأحمد بن عبد  الدين  185- نهاية الأرب يف فنون الأدب، �صهاب 

حممد فوزي العنتيل، الهيئة امل�رضيَّة للكتاب، 1405هـ- 1985م.

186- الوايف بالوفيات، ل�صالح الدين خليل بن اأيبك ال�صفدي، حتقيق: �ص. ديدر ينغ، دار 

الن�رض فرانز �صتايز بفي�صيان 1394هـ- 1974م.

187- الوايف يف العرو�ص والقوايف، اخلطيب التربيزي، حتقيق: عمر يحيى، د. فخر الدين 

قباوة، دار الفكر، دم�شق ط3، 1399هـ- 1979م.

ماهر  حمّمد  كتور  الدُّ املتتابعة،  العبا�صية  للع�صور  العائدة  والإدارية  ال�صيا�صية  الوثائق   -188

حمادة، موؤ�ش�شة الر�شالة بريوت، ط 3، 1406هـ، 1985م.

تار  ال�صَّ عبد  ابئ، حتقيق:  ال�صَّ احل�صن  لأبي  الوزراء،  تاريخ  الأمراء يف  اأو حتفة  الوزراء   -189

اج، دار اإحياء الكتب العربية، 1958. اأحمد فرَّ

د اأبو  190- الو�صاطة بني املتنبي وخ�صومه، للقا�صي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، حتقيق: حممَّ

د البجاوي، دار القلم، بريوت- لبنان. الف�صل اإبراهيم، وعلي حممَّ
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اإح�صان  كتور  الدُّ حتقيق:  خلِّكان،  بن  بكر  اأبي  بن  د  حممَّ بن  لأحمد  الأعيان  وفيات   -191

عبَّا�ص، دار �صادر، بريوت – لبنان، دون تاريخ وطبعة.

د  كتور مفيد حممَّ 192- يتيمة الدهر يف حما�صن اأهل الع�رض، لأبي من�صور الثعالبي، حتقيق: الدُّ

قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1420هـ- 2000م.
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